
Autorizația de construire Art. 7

 Oancea 313

Art. 7. [Autorizaţia de construire]
(1)[1] Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi 
a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data 
depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
care cuprinde, în copie, următoarele documente[2]:
a) certificatul de urbanism;
b)[3] dovada, în copie conformă cu originalul, a titlului asupra imobilului, teren şi/
sau construcţii şi, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de 
carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
c) documentaţia tehnică – D.T.;
c1)[4] documentaţia tehnică — D.T. şi pentru acordul/autorizaţia administratorului 
drumului executat pe domeniul public la infrastructura tehnico‑edilitară existentă 
în zonă;
d)[5] avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere 
al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ 
al acesteia;
d1)[6] pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, avizele/şi 
acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorităţii 
competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al acestuia, 
avizele/acordurile de principiu sau, după caz, avizele de amplasament favorabile 
condiţionate pentru relocarea sistemelor/reţelelor de transport şi de distribuţie a 
energiei electrice, gazelor naturale şi a ţiţeiului, precum şi a altor reţele de utilităţi 
situate pe coridorul de expropriere;
e)[7] abrogată;
f)[8] dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism şi a 
autorizaţiei de construire. Pentru construirea unei locuinţe unifamiliale poate fi 
scutită de taxe, prin hotărâre de consiliu, persoana care nu deţine singură ori 
împreună cu soţul/soţia o locuinţă, în baza certificatului fiscal emis de autoritatea 
competentă.
(11)[9] Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru construcţiile reprezentând 
anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole termenul de emitere a autorizaţiei 
de construire este de 15 zile de la data înregistrării cererii.

[1] Alin. (1) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 214/2008.
[2] Partea introductivă de la alin. (1) al art. 7 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. II 
pct. 5 din Legea nr. 7/2020.
[3] Lit. b) de la alin. (1) al art. 7 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 10 din 
Legea nr. 193/2019.
[4] Lit. c1) de la alin. (1) al art. 7 a fost introdusă prin art. II pct. 6 din Legea nr. 7/2020.
[5] Lit. d) de la alin. (1) al art. 7 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 13 din Legea 
nr. 261/2009.
[6] Lit. d1) de la alin. (1) al art. 7 a fost introdusă prin art. IV pct. 1 din O.U.G. nr. 7/2016.
[7] Lit. e) de la alin. (1) al art. 7 a fost abrogată prin art. I pct. 14 din Legea nr. 261/2009.
[8] Lit. f) de la alin. (1) al art. 7 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 10 din 
Legea nr. 193/2019.
[9] Alin. (11) al art. 7 a fost introdus prin art. unic pct. 3 din Legea nr. 101/2008.
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(12)[1] Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se depune 
şi se înregistrează la autoritatea administraţiei publice competente numai dacă 
solicitantul prezintă toate documentele prevăzute la alin. (1)[2].
(13) Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice şi private asupra mediului, în situaţia în care apar modificări pentru care 
este necesară emiterea unei autorizaţii de construire distinctă pentru organizarea 
executării lucrărilor, aceasta se emite numai dacă autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului constată că modificările aduse se înscriu în limitele actului 
administrativ emis anterior. În caz contrar, autoritatea competentă pentru protecţia 
mediului reface evaluarea efectelor lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării 
executării lucrărilor şi emite un nou act administrativ.
(14)[3] Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. b) lucrările de construcţii care privesc 
realizarea, dezvoltarea sau relocarea sistemelor/reţelelor naţionale de transport 
şi de distribuţie a energiei electrice, a gazelor naturale şi a ţiţeiului, gazolinei, 
etanului, condensatului, realizate de către titularii de licenţe, autorizaţii şi acorduri 
petroliere pentru care licenţa, acordul de concesiune sau acordul petrolier sunt 
documentele pe baza cărora se eliberează autorizaţia de construire, cu notificarea şi 
acordarea de indemnizaţii, rente, despăgubiri, după caz, proprietarilor, împreună 
cu dovada îndeplinirii următoarelor obligaţii[4]:
a) în cazul în care proprietarii sunt identificaţi, prin încheierea, în prealabil, a unei 
convenţii între părţi, termenul de plată fiind de 30 de zile de la încheierea convenţiei; 
b) în cazul în care proprietarii nu sunt identificaţi, prin dovada consemnării prealabile 
în conturi deschise pe numele titularilor de licenţe, autorizaţii şi acorduri petroliere 
a sumelor de bani aferente despăgubirilor, indemnizaţiilor şi rentelor, după caz, 
pentru respectivele imobile;
c) în cazul în care, deşi proprietarii sunt identificaţi, refuză să încheie convenţia, 
dovada consemnării prealabile la dispoziţia acestora, în termen de 60 de zile de la 
data la care aceştia au fost notificaţi să se prezinte în vederea semnării convenţiilor, 
dar nu s‑au prezentat sau au refuzat încheierea convenţiei, a sumelor aferente 
despăgubirilor, indemnizaţiilor şi rentelor, după caz.
(15) În cazurile în care autorizaţia de construire s‑a emis în baza avizelor prevăzute 
la alin. (1) lit. d1), beneficiarul are obligaţia depunerii la emitentul autorizaţiei de 
construire a avizelor/acordurilor sau, după caz, a avizelor de amplasament, pentru 
scoaterea terenurilor din fondul forestier sau pentru relocarea sistemelor/reţelelor 
de transport şi de distribuţie a energiei electrice, gazelor naturale şi a ţiţeiului, 
precum şi a altor reţele de utilităţi situate pe coridorul de expropriere până la data 
semnării procesului‑verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
(16)[5] Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la solicitarea justificată a beneficiarilor, 
autorizaţiile de construire se emit în regim de urgenţă în termen de până la 7 

[1] Alin. (12) şi (13) ale art. 7 au fost introduse prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 214/2008.
[2] Alin. (12) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 16 din Legea nr. 261/2009.
[3] Alin. (14) şi (15) ale art. 7 au fost introduse prin art. IV pct. 2 din O.U.G. nr. 7/2016.
[4] Alin. (14) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 241/2016.
[5] Alin. (16) al art. 7 a fost introdus prin art. I pct. 06 din O.U.G. nr. 22/2014, punct introdus prin art. unic 
pct. 2 din Legea nr. 197/2016, şi este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 11 din 
Legea nr. 193/2019.
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zile lucrătoare, cu perceperea unei taxe pentru emiterea de urgenţă. Organizarea 
emiterii în regim de urgenţă, precum şi cuantumul taxei de urgenţă se stabilesc în 
baza unui regulament propriu aprobat prin hotărâre a consiliului local/judeţean, 
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(2)[1] Documentaţia tehnică – D.T. se elaborează în conformitate cu conţinutul‑cadru 
prevăzut în anexa nr. 1, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu 
conţinutul actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, 
al avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism şi se întocmeşte, se 
semnează şi se verifică, potrivit legii.
(21)[2] Documentaţiile tehnice – D.T. aferente investiţiilor pentru care autoritatea 
competentă pentru protecţia mediului a evaluat efectele asupra mediului şi a 
emis actul administrativ se verifică în mod obligatoriu pentru cerinţa esenţială de 
calitate în construcţii „c) igienă, sănătate şi mediu”, potrivit legii.
(22) În situaţia în care, după emiterea actului administrativ al autorităţii competente 
pentru protecţia mediului şi înaintea depunerii documentaţiei pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, investiţia suferă modificări care nu au făcut 
obiectul evaluării privind efectele asupra mediului, acestea vor fi menţionate de 
către verificatorul de proiecte[3] atestat pentru cerinţa esenţială „c) igienă, sănătate 
şi mediu” în raportul de verificare a documentaţiei tehnice aferente investiţiei, iar 
solicitantul/investitorul are obligaţia să notifice autoritatea publică pentru protecţia 
mediului emitentă, cu privire la aceste modificări, potrivit prevederilor legislaţiei 
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.
(23) Documentaţiile tehnice – D.T. pentru reabilitarea termică a clădirilor se verifică 
în mod obligatoriu pentru cerinţa esenţială de calitate în construcţii „f) economie 
de energie şi izolare termică”, potrivit legii.
(3)[4] În situaţia în care în urma analizei documentaţiei depuse se constată faptul că 
aceasta este incompletă, necesită clarificări tehnice sau modificări, acest lucru se 
notifică în scris solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, 
cu menţionarea elementelor necesare în vederea completării acesteia.
(31)[5] Persoanele fizice cu atribuţii în verificarea documentaţiilor şi elaborarea/
emiterea autorizaţiilor de construire răspund material, contravenţional, civil şi 
penal, după caz, pentru nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1) şi (3).
(32)[6] Începând cu data notificării, termenul pentru emiterea autorizaţiei de 
construire/desfiinţare se decalează cu numărul de zile necesar solicitantului pentru 
a elabora, a depune şi a înregistra modificările/completările aduse documentaţiei 
iniţiale ca urmare a notificării, cu condiţia depunerii acestora într‑un termen de 
maximum 3 luni de la primirea notificării.

[1] Alin. (2) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G.
nr. 214/2008.
[2] Alin. (21)‑(23) ale art. 7 au fost introduse prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 214/2008.
[3] Conform art. II alin. (2) din O.U.G. nr. 214/2008, în tot cuprinsul legii, sintagma „verificatory tehnic” 
se înlocuieşte cu sintagma „verificator de proiecte”. În această versiune actualizată a Legii nr. 50/1991, 
s‑a făcut înlocuirea, acolo unde a fost cazul.
[4] Alin. (3) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 12 din Legea nr. 193/2019.
[5] Alin. (31) al art. 7 a fost introdus prin art. I pct. 142 din O.U.G. nr. 214/2008, punct introdus prin art. I 
pct. 17 din Legea nr. 261/2009.
[6] Alin. (32)‑(34) ale art. 7 au fost introduse prin art. unic pct. 13 din Legea nr. 193/2019.
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(33) În situaţia necompletării documentaţiei în termenul prevăzut la alin. (32), 
documentaţia se poate restitui la cerere solicitantului, potrivit legii.
(34) Documentaţia nu poate fi restituită fără respectarea prevederilor alin. (3) şi (32).
(4) Executarea lucrărilor de construcţii se poate face numai pe baza proiectului 
tehnic şi a detaliilor de execuţie.
(5)[1] Autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire stabileşte o perioadă de 
valabilitate de cel mult 24 de luni de la data emiterii, interval în care solicitantul 
are dreptul să înceapă lucrările. Valabilitatea autorizaţiei se extinde de la data 
consemnată în înştiinţarea prevăzută la alin. (8) pe toată durata de execuţie a 
lucrărilor prevăzute prin autorizaţie, în conformitate cu proiectul tehnic.
(51)[2] Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, autorizaţiile 
de construire, certificatele de urbanism, avizele, acordurile, după caz, avizele de 
amplasament îşi menţin valabilitatea pe toată perioada implementării proiectelor, 
până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv 
până la data semnării procesului‑verbal de recepţie finală a lucrărilor, cu condiţia 
începerii execuţiei lucrărilor în termen de 12 luni de la data emiterii autorizaţiei 
de construire.
(52) Prevederile alin. (51) nu se aplică dacă pe parcursul execuţiei lucrărilor sunt 
identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute 
de lege, necunoscute la data emiterii acestora, precum şi/sau modificări ale condiţiilor 
care au stat la baza emiterii acestora, după caz.
(6)[3] În situaţia neînceperii lucrărilor în termenul de valabilitate al autorizaţiei 
de construire sau a schimbării de temă şi dacă nu au fost aprobate reglementări 
urbanistice diferite faţă de cele în temeiul cărora a fost emisă autorizaţia iniţială, 
se va putea emite o nouă autorizaţie de construire în baza aceleiaşi documentaţii 
pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare, fără a fi necesar 
un nou certificat de urbanism şi fără obţinerea unor noi avize/acorduri, în măsura 
în care această nouă autorizaţie de construire este solicitată într‑un interval de 
timp egal cu termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire iniţiale. În 
cazul schimbării regimului de protecţie al imobilului sau al zonei în care se află 
acesta, de la data emiterii autorizaţiei până la noua solicitare de autorizaţie este 
necesară reconfirmarea avizului emis de către autoritatea emitentă responsabilă 
cu problematica protecţiei.
(61)[4] În situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul de valabilitate al autorizaţiei 
de construire se va putea emite o nouă autorizaţie de construire, corespunzător 
stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, pentru continuarea 
lucrărilor cu respectarea prevederilor documentaţiei pentru autorizarea lucrărilor 
de construire/desfiinţare iniţiale, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism 
şi fără obţinerea unor noi avize/acorduri.
(62) În cazul întreruperii execuţiei lucrărilor pe o perioadă care depăşeşte durata de 
execuţie înscrisă în autorizaţia de construire/desfiinţare, fără aplicarea măsurilor 

[1] Alin. (5) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 40/2017, 
articol modificat prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 273/2017.
[2] Alin. (51) şi (52) ale art. 7 au fost introduse prin art. IV pct. 3 din O.U.G. nr. 7/2016.
[3] Alin. (6) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 14 din Legea nr. 193/2019.
[4] Alin. (61) şi (62) ale art. 7 au fost introduse prin art. unic pct. 15 din Legea nr. 193/2019.
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de conservare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai 
având la bază o documentaţie tehnică întocmită în conformitate cu concluziile unui 
raport de expertiză tehnică a lucrărilor executate privind respectarea cerinţelor 
fundamentale aplicabile.
(7)[1] Prin excepţie de la prevederile alin. (6) şi (61), în cazul justificat în care lucrările 
de construcţii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, 
investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei 
cu cel puţin 15 zile lucrătoare înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilităţii 
autorizaţiei se poate acorda o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 
12 luni.
(71)[2] Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se înscrie în 
originalul autorizaţiei iniţial emise, fără a fi necesară prezentarea unei alte docu‑
mentaţii. În această situaţie, emitentul autorizaţiei are obligaţia de a comunica decizia 
solicitantului, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la depunerea cererii.
(72) Valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor 
prevăzută prin autorizaţie, începând cu data începerii lucrărilor notificată conform 
alin. (8). În situaţia nerespectării obligaţiei de notificare, durata de execuţie stabilită 
în autorizaţia de construire se calculează de la data emiterii autorizaţiei de construire.
(8)[3] Investitorul are obligaţia să înştiinţeze autoritatea emitentă a autorizaţiei de 
construire, precum şi inspectoratul teritorial în construcţii asupra datei de începere 
a lucrărilor autorizate. În caz contrar, dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor 
fără înştiinţare s‑a făcut în termenul de valabilitate a autorizaţiei, data începerii 
lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei.
(9)[4] Autorizaţia de construire se emite dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile 
cerute prin prezenta lege. Autoritatea emitentă a autorizaţiei nu este responsabilă 
pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa, în momentul emiterii 
actului, a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti privind imobilul – 
teren şi/sau construcţii –, responsabilitatea aparţinând solicitantului.
(10)[5] Lucrările de consolidare la clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică 
ori prin notă tehnică justificativă în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol 
public se autorizează în regim de urgenţă, în condiţiile prevăzute la alin. (16).
(11) În condiţiile prezentei legi nu se emit autorizaţii provizorii.
(12) Autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit numai pe baza unei documentaţii 
complete, în conformitate cu conţinutul‑cadru prevăzut în anexa nr. 1, cu excepţia 
situaţiilor prevăzute la alin. (16).
(13) Autorizaţia de construire se semnează de preşedintele consiliului judeţean sau de 
primar, după caz, de secretar şi de arhitectul‑şef sau de persoana cu responsabilitate 
în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii 

[1] Alin. (7) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 16 din Legea nr. 193/2019.
[2] Alin. (71) şi (72) ale art. 7 au fost introduse prin art. unic pct. 17 din Legea nr. 193/2019.
[3] Alin. (8) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 40/2017, 
articol modificat prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 273/2017.
[4] Alin. (9) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic din Legea nr. 269/2011.
[5] Alin. (10) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 143 din O.U.G. nr. 214/2008, 
punct introdus prin art. I pct. 17 din Legea nr. 261/2009.
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administraţiei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizaţiilor revenind 
semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.
(131)[1] Prin excepţie de la prevederile alin. (13), autorizaţia de construire, emisă 
de instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special 
potrivit art. 43 lit. a), se semnează de către conducătorul instituţiei emitente sau de 
persoana delegată de acesta, de şeful structurii de specialitate cu atribuţii privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii din aparatul propriu al instituţiei 
emitente şi de o persoană din cadrul structurii de specialitate care îndeplineşte 
cerinţele de formare profesională prevăzute de art. 361 din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, 
responsabilitatea emiterii acesteia revenind semnatarilor, potrivit atribuţiilor 
stabilite conform legii.
(14)[2] Valabilitatea autorizaţiei se menţine în cazul schimbării investitorului, înaintea 
finalizării lucrărilor, cu condiţia respectării prevederilor acesteia şi a înscrierii în 
cartea funciară a modificărilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare. 
(15)[3] În situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de 
valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind lucrările 
de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul 
are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire, potrivit prevederilor 
prezentei legi.
(151)[4] Pentru obţinerea unei noi autorizaţii de construire, potrivit prevederilor 
alin. (15), solicitantul va depune o nouă documentaţie tehnică – D.T., elaborată în 
condiţiile modificărilor de temă survenite, urmând ca autoritatea administraţiei 
publice locale competente să decidă, după caz:
a) emiterea noii autorizaţii de construire, dacă lucrările corespunzătoare modificărilor 
de temă se înscriu în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru 
protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia 
de construire iniţială;
b) reluarea procedurii de autorizare în condiţiile prezentei legi, dacă lucrările 
corespunzătoare modificărilor de temă depăşesc limitele actului administrativ al 
autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor 
obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială.
(152)[5] Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în 
limitele avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială se 
realizează de către structurile de specialitate ale autorităţii administraţiei publice 
competente, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi în condiţiile legii, pentru 
fiecare cerinţă esenţială de calitate în construcţii, cu participarea reprezentanţilor 
instituţiilor avizatoare.
(153) Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în 
limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului 

[1] Alin. (131) al art. 7 a fost introdus prin art. unic pct. 6 din Legea nr. 148/2016.
[2] Alin. (14) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 15 din O.U.G. nr. 214/2008.
[3] Alin. (15) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 16 din O.U.G. nr. 214/2008.
[4] Alin. (151)‑(153) ale art. 7 au fost introduse prin art. I pct. 17 din O.U.G. nr. 214/2008.
[5] Alin. (152) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 18 din Legea nr. 261/2009.
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se realizează de către aceasta potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.
(154)[1] Pentru proiectele de infrastructură de transport de interes naţional, 
verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă de proiectare 
în limitele avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire 
iniţială se realizează de Ministerul Transporturilor, precum şi de verificatorii de 
proiecte atestaţi în condiţiile legii, pentru fiecare cerinţă esenţială de calitate în 
construcţii, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare afectate de 
modificări. Convocarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare se face de către 
Ministerul Transporturilor. Minuta şedinţei împreună cu toate documentele solicitate 
de lege stau la baza emiterii autorizaţiei de construire.
(16)[2] Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice şi private asupra mediului, în cazul construcţiilor sau imobilelor care 
prezintă pericol public, constatat prin raport de expertiză tehnică sau notă tehnică 
justificativă, autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie în 
primă urgenţă, care constau, în principal, în sprijiniri ale elementelor structurale/
nestructurale avariate, demolări parţiale şi consolidări la structura de rezistenţă, 
obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte evenimente cu 
caracter excepţional, se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice 
competente potrivit prezentei legi, urmând ca documentaţiile tehnico‑economice 
corespunzătoare fiecărei faze de proiectare – studiu de fezabilitate/documentaţie 
de avizare, P.A.C., P.A.D., P.O.E., proiect tehnic – P.T., detalii de execuţie – D.E. – 
să fie elaborate până la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor şi 
acordurilor, precum şi, după caz, a actului administrativ al autorităţii competente 
pentru protecţia mediului.
(161)[3] Prevederile alin. (16) se aplică în mod corespunzător şi construcţiilor prevăzute 
la art. 3 alin. (1) lit. b) care prezintă pericol public.
(162)[4] Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, autorizaţiile 
de construire se pot elibera în baza documentelor prevăzute la alin. (1) şi a avizelor 
de principiu pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional.
(163)[5] Primăriile pot demola construcţiile, proprietate a unităţii administrativ‑teritoriale, 
aflate în stare avansată de degradare şi care pun în pericol siguranţa publică, cu 
excepţia construcţiilor monument istoric, pe bază de autorizaţie de desfiinţare 
emisă în condiţiile alin. (16).
(164)[6] Pentru lucrările la infrastructura de transport şi/sau tehnico‑edilitară de interes 
public, finanţate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizaţiile 
de construire se pot emite în baza studiului de fezabilitate sau a documentaţiei 
de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a proiectului P.A.C./P.A.D., urmând ca 

[1] Alin. (154) al art. 7 a fost introdus prin art. XVI din O.U.G. nr. 83/2016.
[2] Alin. (16) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 18 din Legea nr. 193/2019.
[3] Alin. (161) al art. 7 a fost introdus prin art. I pct. 181 din O.U.G. nr. 214/2008, punct introdus prin art. I 
pct. 20 din Legea nr. 261/2009.
[4] Alin. (162) al art. 7 a fost introdus prin art. IV pct. 4 din O.U.G. nr. 7/2016.
[5] Alin. (163)‑(165) ale art. 7 au fost introduse prin art. unic pct. 19 din Legea nr. 193/2019.
[6] Alin. (164) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 7 din Legea nr. 7/2020.
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avizele şi acordurile prevăzute de lege să fie obţinute până la încheierea executării 
lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic.
(165) Prevederile alin. (16) se aplică în mod corespunzător şi construcţiilor prevăzute 
la art. 3 alin. (1) lit. b) dacă prezintă pericol public.
(17) Primăriile pot dezafecta construcţiile, proprietate a unităţii administrativ‑teritoriale, 
aflate în stare avansată de degradare şi care pun în pericol siguranţa publică, cu 
excepţia construcţiilor monument istoric, pe bază de autorizaţie de desfiinţare 
emisă în condiţiile alin. (16), cu obligaţia de a se întocmi documentaţii specifice 
în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 1.
(18) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire se calculează potrivit legii.
(19) Taxa pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire se calculează 
la 30% din valoarea iniţială a taxei de autorizare.
(20)[1] Instituţiile/Operatorii economici abilitate/abilitaţi prin lege să emită avizele/ 
acordurile prevăzute la art. 5 alin. (1) au următoarele obligaţii
a)[2] să stabilească conţinutul‑cadru al documentaţiilor specifice necesare pentru 
emiterea avizelor/acordurilor, lista altor documente şi condiţii specifice necesare, 
precum şi modul de calcul final al taxelor/tarifelor pentru avizele/acordurile 
emise, pe care le pun la dispoziţia publicului şi autorităţilor administraţiei publice 
competente, potrivit prezentei legi, pe pagina proprie de internet şi prin afişare 
la sediu;
b)[3] să emită avizele/acordurile, cu excepţia avizelor/acordurilor referitoare 
la reţelele tehnico‑edilitare necesare în etapa de elaborare a documentaţiilor 
tehnico‑economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii, în termen de 
maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii/documentaţiei specifice 
complete, sub sancţiunea amenzii aplicabile de către Inspectoratul de Stat în 
Construcţii potrivit prezentei legi;
b1)[4] să ia măsurile necesare pentru gestionarea legală a informaţiilor clasificate, 
conţinute de documentaţiile solicitate pentru emiterea avizelor‑acordurilor prevăzute 
prin certificatul de urbanism emis de instituţiile prevăzute la art. 43 lit. a), inclusiv 
prin stabilirea unui conţinut‑cadru specific adaptat al acestora, cu respectarea 
termenului prevăzut la lit. b);
b2)[5] să emită avizele/acordurile referitoare la reţelele tehnico‑edilitare necesare 
în etapa de elaborare a documentaţiilor tehnico‑economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investiţii, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 
înregistrării cererii/documentaţiei specifice complete, sub sancţiunea aplicării 
unor penalităţi pe zi de întârziere de 5.000 lei;

[1] Alin. (20) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 182 din O.U.G. nr. 214/2008, 
punct introdus prin art. I pct. 20 din Legea nr. 261/2009.
[2] Lit. a) de la alin. (20) al art. 7 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. II pct. 7 din Legea 
nr. 7/2020.
[3] Lit. b) de la alin. (20) al art. 7 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 20 din 
Legea nr. 193/2019.
[4] Lit. b1) de la alin. (20) al art. 7 a fost introdusă prin art. unic pct. 7 din Legea nr. 148/2016.
[5] Lit. b2) şi b3) de la alin. (20) al art. 7 au fost introduse prin art. unic pct. 21 din Legea nr. 193/2019.
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b3) să transmită solicitantului, în scris sau prin poştă electronică, în cazul în care acesta 
şi‑a declarat adresa de corespondenţă electronică, în cel mult 5 zile lucrătoare de la 
primirea documentaţiei, dacă sunt necesare completări la documentaţia transmisă;
c)[1] pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, să emită avizele/
acordurile de principiu pentru scoaterea terenurilor din fondul forestier sau, după 
caz, avizele de amplasament favorabile condiţionate pentru relocarea sistemelor/
reţelelor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, gazelor naturale şi a 
ţiţeiului, precum şi a altor reţele de utilităţi situate pe coridorul de expropriere, 
în maximum 10 zile de la data depunerii solicitării la autoritatea emitentă pe baza 
planului de amplasament al obiectivului de investiţii, şi memoriului tehnic, care 
vor cuprinde în mod obligatoriu poziţionarea reţelelor de utilităţi sau a terenurilor 
afectate de scoaterea din fondul forestier.
(201)[2] Prevederile alin. (20) lit. b) nu sunt aplicabile actelor de autoritate emise de 
către autorităţile pentru protecţia mediului competente, respectiv punctului de 
vedere şi actului administrativ al acestora, care se emit potrivit legislaţiei privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.
(202)[3] Prin excepţie de la prevederile alin. (20) lit. b), avizul autorităţii administraţiei 
publice centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural sau al 
structurilor deconcentrate ale acesteia se emite în maximum 30 de zile lucrătoare 
de la data primirii documentaţiei specifice complete.
(203) În cazul avizelor care nu sunt condiţionate de analiza documentaţiei într‑o 
comisie, orice solicitare de completare ulterioară perioadei de 5 zile lucrătoare 
prevăzută la alin. (20) lit. b3) nu este permisă.
(204) Fac excepţie de la prevederile alin. (20) lit. b) autorităţile competente pentru 
protecţia mediului, pentru care sunt prevăzute termene speciale în conformitate 
cu legislaţia specifică.
(205) Pentru lucrări de modificare a compartimentărilor interioare se va emite 
autorizaţie de construire/desfiinţare în baza unei documentaţii de autorizare a 
lucrărilor cu conţinut simplificat, având următorul cuprins: memoriu de arhitectură, 
releveu, propunerea de compartimentare/desfiinţare şi avizul proiectantului iniţial 
sau, după caz, expertiză tehnică pentru unitatea locativă/spaţiul aflat în proprietatea 
solicitantului indiferent de funcţiune, care urmează să fie supus compartimentării 
interioare.
(206) Pentru lucrări de închidere a balcoanelor/logiilor existente se va emite 
autorizaţie de construire în baza unei documentaţii de autorizare cu conţinut 
simplificat având următorul cuprins: memoriu de arhitectură, releveu, faţadă, 
propunerea de închidere a balcoanelor/logiilor şi avizul proiectantului iniţial sau, 
după caz, expertiză tehnică pentru unitatea locativă/spaţiul aflat în proprietatea 
solicitantului, indiferent de funcţiune.
(207) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică construcţiilor expertizate şi încadrate 
în clasele I şi II de risc seismic.

[1] Lit. c) de la alin. (20) al art. 7 a fost introdusă prin art. IV pct. 5 din O.U.G. nr. 7/2016.
[2] Alin. (201) al art. 7 a fost introdus prin art. I pct. 183 din O.U.G. nr. 214/2008, punct introdus prin art. I 
pct. 20 din Legea nr. 261/2009.
[3] Alin. (202)‑(207) ale art. 7 au fost introduse prin art. unic pct. 22 din Legea nr. 193/2019.
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(208)[1] Cu acordul asociaţiei de proprietari se pot efectua lucrări de închidere 
a balcoanelor/logiilor aflate la parterul clădirilor de locuit multietajate dacă 
modificările aduse construcţiei se efectuează din motive legate de securitate, de 
atenuare a efectelor noxelor, zgomotelor, gunoaielor, precum şi pentru siguranţa 
şi sănătatea celor care locuiesc în apartamentul respectiv.
(21)[2] Autorizaţia de construire şi anexele acesteia au caracter public şi se pun la 
dispoziţia publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autorităţii 
administraţiei publice emitente sau prin afişare la sediul acesteia, după caz.
(211)[3] Se exceptează de la prevederile alin. (21) autorizaţiile de construire pentru 
lucrările de construcţii cu caracter special, dacă acestea intră sub incidenţa regimului 
informaţiilor clasificate.
(212)[4] Avizele/acordurile emise în condiţiile legii îşi menţin valabilitatea:
a) pe toată perioada implementării investiţiilor, atât până la finalizarea executării 
lucrărilor pentru care au fost eliberate, cât şi până la data semnării procesului‑verbal 
de recepţie finală a lucrărilor, cu condiţia începerii execuţiei lucrărilor în termenul 
prevăzut de lege, cu excepţia cazurilor în care pe parcursul execuţiei lucrărilor 
sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare 
prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii avizelor/acordurilor, precum şi/
sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz;
b) de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii la autoritatea administraţiei publice competente până la data emiterii 
autorizaţiei de construire, pentru avizele/acordurile care erau în vigoare la data 
depunerii documentaţiei respective.
(22)[5] În aplicarea prevederilor alin. (21), autorităţile prevăzute la art. 4 au obligaţia 
de a respecta restricţiile impuse de legislaţia în vigoare în legătură cu secretul 
comercial şi industrial, proprietatea intelectuală, protejarea interesului public şi 
privat, precum şi fără a se aduce atingere garantării şi protejării drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la viaţă intimă, 
familială şi privată, potrivit legii.
(23) Autorităţile prevăzute la art. 4 fac publică emiterea autorizaţiei de construire sau, 
după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii şi pun la dispoziţia publicului următoarele informaţii: 
a) conţinutul autorizaţiei de construire şi al anexelor aferente, care includ toate 
condiţiile necesare a fi îndeplinite de solicitanţi, sau, după caz, conţinutul actului 
de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
b) principalele motive şi considerente pe care se bazează emiterea autorizaţiei 
de construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, ca urmare a examinării comentariilor şi opiniilor 
exprimate de public, inclusiv informaţii cu privire la desfăşurarea procesului de 
consultare a publicului;

[1] Alin. (208) al art. 7 a fost introdus prin art. 1 pct. 1 din Legea nr. 149/2020.
[2] Alin. (21) al art. 7 a fost introdus prin art. I pct. 19 din O.U.G. nr. 214/2008, punct modificat prin art. I 
pct. 21 din Legea nr. 261/2009.
[3] Alin. (211) al art. 7 a fost introdus prin art. unic pct. 8 din Legea nr. 148/2016.
[4] Alin. (212) al art. 7 a fost introdus prin art. unic pct. 23 din Legea nr. 193/2019.
[5] Alin. (22) şi (23) ale art. 7 au fost introduse prin art. I pct. 19 din O.U.G. nr. 214/2008.
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c) descrierea, după caz, a principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea şi, dacă 
este posibil, compensarea efectelor negative majore, conform actului administrative 
emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.
(24)[1] Autorizarea de construire pentru construirea unui drum public nou sau 
modificarea substanţială a unui drum public existent, cuprins în reţeaua rutieră, 
nu se va emite în condiţiile în care proiectele de infrastructură respective nu conţin 
rapoartele de audit de siguranţă rutieră sau de evaluare de impact asupra siguranţei 
rutiere, după caz, realizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 
privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările 
şi completările ulterioare.
(25)[2] La cererea beneficiarului proiectului de infrastructură transeuropeană de 
transport se pot emite autorizaţii de construire pe loturi, secţiuni, sectoare sau 
obiecte de lucrări, condiţionat de depunerea documentaţiilor tehnice complete 
însoţite de punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului/
actul administrativ al acesteia, avizele/acordurile prevăzute de certificatul de 
urbanism sau de avizele/acordurile de principiu/avizele de amplasament favorabile 
condiţionate aferente, după caz.
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nerespectării termenelor de emitere  
a autorizaţiilor _____________________ 348
4.3.1. Obligarea autorităţii competente  
la soluţionarea cererii ________________ 348
4.3.2. Obligarea autorităţii competente  
la repararea pagubei ________________ 349
5. Perioada şi condiţiile de valabilitate a 
autorizaţiei ________________________ 349
5.1. Lămuriri terminologice ___________ 349
5.2. Perioada de valabilitate  
a autorizaţiei _______________________ 350
5.2.1. Obligaţie, şi nu posibilitate _______ 350
5.2.2. Semnificaţia intervalului  
de valabilitate ______________________ 350
5.2.3. Durată şi mod de calcul _________ 350
5.2.4. Reguli speciale cu privire la 
valabilitatea autorizaţiei de  
construire _________________________ 351
5.2.5. Prelungirea valabilităţii  
autorizaţiei – măsură excepţională _____ 351
5.2.5.1. Condiţii pentru prelungirea 
autorizaţiei ________________________ 351
5.2.5.2. Soluţionarea cererii de  
prelungire _________________________ 353
5.2.5.3. Soluţii posibile asupra cererii  
de prelungire ______________________ 354
5.3. Durata de execuţie a lucrărilor _____ 354
5.3.1. Noţiune ______________________ 354
5.3.2. Lipsa limitelor temporale ________ 355
5.3.3. Data începerii lucrărilor _________ 355
5.4. Menţinerea valabilităţii autorizaţiei  
în cazul schimbării investitorului _______ 356
6. Cazuri în care este necesară  
obţinerea unei noi autorizaţii _________ 357
6.1. Lucrările nu sunt începute în termenul  
de valabilitate a autorizaţiei___________ 358
6.2. A intervenit o modificare de temă __ 359
6.2.1 Noţiune _______________________ 359
6.2.2. Schimbări de temă intervenite  
în timpul executării lucrărilor __________ 359
6.3. Nefinalizarea lucrărilor în termenul  
de valabilitate al autorizaţiei __________ 360
6.4. Întreruperea execuţiei lucrărilor ___ 361
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7. Emiterea, eliberarea şi publicitatea 
autorizaţiei de construire _____________ 362
7.1. Emiterea autorizaţiei _____________ 362
7.2. Redactarea autorizaţiei ___________ 362
7.3. Semnarea autorizaţiei ____________ 363
7.4. Înregistrarea autorizaţiei _________ 363
7.5. Eliberarea şi comunicarea  
autorizaţiei ________________________ 364
7.6. Publicitatea autorizaţiei __________ 364
8. Taxele pentru emiterea  
autorizaţiei ________________________ 365
8.1. Obligaţia de plată ________________ 365
8.2. Mod de calcul __________________ 366
8.2.1. Taxa pentru autorizaţia  
de construire ______________________ 366
8.2.2. Taxa pentru prelungirea  
valabilităţii autorizaţiei de construire ___ 367

8.2.3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei  
de desfiinţare a unei construcţii _______ 367
8.2.4. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei 
necesare pentru lucrările de organizare  
de şantier în vederea realizării unei 
construcţii _________________________ 367
8.2.5. Taxa pentru emiterea autorizaţiei  
de construire în regim de urgenţă ______ 368
8.2.6. Cuantumul altor taxe ___________ 368
8.3. Regularizarea valorii taxei_________ 368
8.4. Scutiri de la obligaţia de plată  
a taxei ____________________________ 369
8.4.1. Cazuri stabilite de Lege în care  
nu se datorează taxa ________________ 369
8.4.2. Cazuri stabilite de Codul fiscal  
în care nu se datorează taxa __________ 369

1. Consideraţii generale. 1.1. Privire critică asupra conţinutului. Lăsând deoparte 
exis tenţa anexelor Legii, observăm cu uşurinţă că, prin volum, art. 7 ocupă singur 
aproximativ un sfert din conţinutul acestui act normativ, dintr‑un total 45 de articole. 
Regăsim în cuprinsul acestui articol dispoziţii procedurale, de ordin tehnic, dar şi de 
natură fiscală. Un astfel de mod de redactare a prevederilor legale face extrem de 
dificilă înţelegerea lor nu numai de către o persoană străină de această materie, ci şi 
de către profesionişti ai dreptului, firul reglementării fiind lipsit de liniaritate şi, deci, 
greu de urmărit.

Mai mult, îndrăznim să afirmăm că o astfel de modalitate de reglementare contravine 
flagrant normelor de tehnică legislativă a căror respectare este obligatorie, potrivit 
dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative. O astfel de afirmaţie are la bază vădita contrarietate 
între dispoziţiile art. 47 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 24/2000 – care stabilesc că „articolul 
cuprinde, de regulă, o singură dispoziţie normativă aplicabilă unei situaţii date”, iar 
structura sa „trebuie să fie echilibrată, abordând exclusiv aspectele juridice necesare 
contextului reglementării” – şi conţinutul art. 7 al Legii, în cuprinsul căruia regăsim 
reglementate:

– conţinutul documentaţiei care stă la baza emiterii autorizaţiei executării lucrărilor 
de construcţii;

– depunerea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de construire;
– termenele în care se emite autorizaţia de construire;
– condiţiile de emitere a autorizaţiei de construire;
– perioada şi condiţiile de valabilitate a autorizaţiei de construire;
– autorizarea în regim de urgenţă a unor categorii de lucrări;
– taxele care trebuie achitate în vederea obţinerii autorizaţiei;
– publicitatea autorizaţiei de construire;
– obligaţiile operatorilor economici abilitaţi prin lege să emită avizele şi acordurile 

prevăzute de art. 5;
– valabilitatea avizelor şi acordurilor.
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Or, opinăm că fiecare dintre aceste aspecte care şi‑au găsit reglementarea în cuprinsul 
acestui articol erau susceptibile de a face obiectul unor articole distincte. Simplul fapt 
că Legea nr. 24/2000 a fost adoptată anterior republicării Legii nu poate constitui un 
argument suficient pentru a justifica menţinerea acestei forme, cu atât mai mult cu 
cât în anul 2004 a avut loc o republicare a Legii.

1.2. Lămuriri terminologice.  În cuprinsul art. 7 şi, de altfel, în cuprinsul întregii 
reglementări vom constata lipsa de consecvenţă în ceea ce priveşte utilizarea noţiunii 
de „autorizaţie de construire”. Astfel, în anumite situaţii este utilizat termenul de 
„autorizaţie de construire”[1], în timp ce în alte cazuri se face referire la „autorizaţia 
de construire/desfiinţare”[2].

La prima vedere, reglementarea realizată în această formă pare a avea drept 
scop stabilirea clară a situaţiilor în care cuprinsul textelor vizează atât autorizaţia de 
construire, cât şi pe cea de desfiinţare, în timp ce în celelalte situaţii, când se menţionează 
doar autorizaţia de construire, este exclusă din obiectul reglementării autorizaţia de 
desfiinţare. În realitate, lucrurile nu stau însă astfel[3], fiind vorba, de fapt, despre o 
utilizare inconsecventă a termenilor. O astfel de concluzie este confirmată de prevederile 
art. 13 alin. (1) din Norme 2009 care stabilesc că, în conformitate cu dispoziţiile Legii, 
lucrările de construcţii sunt atât operaţiunile specifice prin care se realizează/se edifică 
construcţii, cât şi cele prin care desfiinţează construcţii.

1.3. Sfera de cuprindere a autorizaţiei de construire. Teza întâi a art. 7 alin. (1) particu‑
larizează sfera de reglementare a autorizaţiei de construire, stabilind că aceasta se 
va emite atât pentru executarea lucrărilor de bază, cât şi a celor aferente organizării 
executării lucrărilor. Prin lucrări de bază, în sensul prezentului articol, avem în vedere 
acele lucrări care constituie scopul principal al obţinerii autorizaţiei de construire, cele 
care determină, în primul rând, formularea solicitării de obţinere a autorizaţiei. Pe de altă 
parte, prin „lucrări aferente executării lucrărilor” avem în vedere „lucrările ajutătoare” 
sau, astfel cum sunt definite prin art. 13 alin. (2) din Norme 2009, „organizarea de şantier”, 
adică acele lucrări care, deşi nu constituie scopul principal al obţinerii autorizaţiei de 
construire, sunt necesare în vederea realizării lucrărilor de bază. 

Spre deosebire de lucrările de bază, care vor exista întotdeauna în cazul unei autorizaţii 
de construire, existenţa lucrărilor ajutătoare şi, implicit, a necesităţii autorizării acestora 
nu este obligatorie în toate cazurile, ci este determinată de particularităţile lucrărilor 
de bază, respectiv a modului de realizare a acestora. Regula în privinţa acestor lucrări, 
cuprinsă în art. 7 alin. (1), este că vor face obiectul aceleiaşi autorizaţii care vizează şi 
lucrările principale. Excepţia este instituită de prevederile art. 7 alin. (13) care fac referire 
la situaţia în care „este necesară emiterea unei autorizaţii de construire distinctă pentru 
organizarea executării lucrărilor”. Reiese, aşadar, că, deşi aceste categorii de lucrări nu 
au caracter principal, beneficiarul fiind nevoit să solicite autorizarea lor doar pentru a 
putea realiza lucrările principale, ele pot face obiectul unei autorizaţii distincte.

[1] Spre exemplu: art. 7 alin. (1), (11), (13).
[2] Spre exemplu: art. 7 alin. (32), (61), (62), (71), (12) fac referire expresă la autorizaţiile de construire/
desfiinţare.
[3] Spre exemplu, deşi dispoziţiile art. 7 alin. (1) şi (13) fac referire doar la autorizaţia de construire, este 
evident că aceste dispoziţii privesc în egală măsură şi autorizaţia de desfiinţare.
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Având în vedere cele două categorii de lucrări care fac obiectul autorizării, fie printr‑o 
autorizaţie unică, fie prin autorizaţii distincte, considerăm că obiectul acţiunii în faţa 
instanţei de contencios administrativ, formulată de solicitantul autorizaţiei, poate viza 
refuzul nejustificat al autorităţii competente sau, după caz, nesoluţionarea în termen 
a cererii de autorizare cu privire la oricare dintre cele două categorii. În egală măsură, 
o terţă persoană ale cărei drepturi sau interese legitime sunt vătămate prin emiterea 
autorizaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ solicitând anularea 
acesteia, indiferent dacă vătămarea este cauzată de lucrările de bază sau de cele suport.

În cazul în care lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii 
nu sunt cuprinse în autorizaţia principală dispoziţiile acestea vor fi supuse unui regim 
de taxare diferit[1].

2. Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 2.1. Aspecte 
generale. Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii este 
definită prin pct. 92 din Anexa nr. 2 a Legii ca fiind „totalitatea documentelor prevăzute 
la art. 7 alin. (1) care constituie dosarul ce se depune la autorităţile administraţiei publice 
locale prevăzute la art. 4 în vederea emiterii autorizaţiei de construire”. Dispoziţiile art. 7 
alin. (1) enumeră documentele care trebuie să se regăsească în cuprinsul documentaţiei 
pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, respectiv: 

– certificatul de urbanism;
– dovada, în copie conformă cu originalul, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau 

construcţii şi, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte 
funciară de informare actualizat la zi;

– documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
– documentaţia tehnică şi pentru acordul/autorizaţia administratorului drumului 

executat pe domeniul public la infrastructura tehnico‑edilitară existentă în zonă;
– avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al 

autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al 
acesteia;

– pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, avizele/şi acordurile 
stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorităţii competente pentru 
protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al acestuia, avizele/acordurile de 
principiu sau, după caz, avizele de amplasament favorabile condiţionate pentru relocarea 
sistemelor/reţelelor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, gazelor naturale 
şi a ţiţeiului, precum şi a altor reţele de utilităţi situate pe coridorul de expropriere;

– dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism şi a autorizaţiei 
de construire. 

De asemenea, conţinutul documentaţiei este reglementat prin dispoziţiile art. 20 
din Norme 2009.

În ceea ce priveşte forma documentaţiei[2], vom observa existenţa unor neconcordanţe 
în cuprinsul Legii, dar mai ales între prevederile acesteia şi cele din Normele 2009. 
Exemplificativ, avem în vedere faptul că, deşi dispoziţiile art. 7 alin. (1) ale Legii stabilesc 

[1] Dispoziţiile art. 474 alin. (12) C.fisc. stabilesc: „Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru 
lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă 
autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier”.
[2] Pentru o mai uşoară înţelegere, discuţiile referitoare la forma documentaţiei vor fi realizate în cazul 
fiecărui document din cuprinsul acesteia.
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că întreaga documentaţie se va depune în copie, dispoziţiile art. 7 alin. (1) lit. c) prevăd 
că dovada titlului asupra imobilului se va depune în „copie conformă cu originalul”, 
iar dispoziţiile art. 20 alin. (1) lit. b) din Norme 2009 stabilesc că acelaşi document se 
va depune „în copie legalizată”.

2.2. Conţinutul documentaţiei. 2.2.1. Certificatul de urbanism. În raport de conţinutul 
certificatului de urbanism, autoritatea competentă pentru emiterea autorizaţiei va 
verifica: respectarea cerinţelor urbanistice, existenţa avizelor sau acordurilor necesare 
în vederea autorizării executării lucrărilor de construire, existenţa punctului de vedere 
şi, după caz, al actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului[1]. În ceea 
ce priveşte forma depunerii certificatului de urbanism, atât dispoziţiile art. 7 alin. (1) 
din Lege, cât şi cele ale art. 20 alin. (1) din Norme 2009 stabilesc că acesta se va depune 
în copie.

2.2.2. Dovada titlului asupra imobilului. Astfel cum stabilesc prevederile art. 1 alin. (1) 
ale Legii[2], autorizaţia de construire se emite la solicitarea titularului unui drept real 
asupra unui imobil – teren şi/sau construcţii – identificat prin număr cadastral. Prin 
pct. 10 al Anexei nr. 2 din Lege este definit dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii 
ca fiind dreptul asupra construcţiei şi terenului care conferă titularului dreptul de a 
obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente autorizaţia de construire ori de 
desfiinţare. Aceleaşi dispoziţii menţionează drepturile reale (drept de proprietate, drept 
de administrare, drept de concesiune având ca obiect terenuri aflate în domeniul public 
sau privat al statului sau unităţilor administrativ‑teritoriale, uz, uzufruct, superficie, 
servitute) şi drepturile de creanţă care conferă dreptul de a obţine autorizaţia de 
construire sau de desfiinţare.

Dovedirea acestei calităţi, de titular al dreptului real sau de creanţă, în virtutea căreia 
se poate cere emiterea autorizaţiei de construire, se realizează prin depunerea, în copie 
conformă cu originalul, a titlului asupra imobilului. Considerăm că această obligaţie se 
realizează prin aplicarea menţiunii „conform cu originalul” şi a semnăturii olografe a 
persoanei care certifică conformitatea copiei prezentate autorităţii competente cu 
originalul actului. Cu toate acestea, dispoziţiile art. 20 alin. (1) lit. b) din Norme 2009 
stabilesc obligaţia solicitantului de a depune dovada titlului asupra imobilului „în copie 
legalizată”.

Cele două condiţii de formă „copie conformă cu originalul”, respectiv „copie 
legalizată” nu sunt identice, iar principala diferenţă o constituie faptul că, în timp ce 
aplicarea menţiunii „conform cu originalul” şi a semnăturii olografe pot fi realizate de 
orice persoană, legalizarea se realizează de către notarul public.

2.2.2.1. Excepţii de la obligaţia de a depune aceste înscrisuri. De la regula depunerii 
acestor documente au fost instituite excepţii pentru anumite categorii de lucrări de 
construcţii care privesc realizarea, dezvoltarea sau relocarea sistemelor sau reţelelor 
naţionale de transport şi de distribuţie a energiei electrice, a gazelor naturale, a ţiţeiului, 
gazolinei, etanului, condensatului. În cazul acestor lucrări, realizate de titularii de licenţe, 
autorizaţii şi acorduri petroliere, pentru obţinerea autorizaţiei de construire nu se vor 
depune titlul de proprietate, extrasul de carte funciară şi extrasul de plan cadastral. 

[1] Având în vedere că certificatul de urbanism a făcut obiectul unei ample analize realizată pe marginea 
art. 6 al Legii, comentariile nu vor fi reluate în cadrul prezentului capitol.
[2] A se vedea comentariul art. 1 din Lege.
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Dacă, în ceea ce priveşte extrasul de plan cadastral şi extrasul de carte funciară pentru 
informare, nu ar exista o imposibilitate de obţinere şi depunere a acestor înscrisuri în 
cadrul procedurii de autorizare, în cazul titlului asupra imobilului există o imposibilitate 
obiectivă de a fi depus, determinată de natura drepturilor dobândite asupra terenului 
respectiv. În aceste cazuri, documentele care vor fi depuse în procedura de autorizare, 
care înlocuiesc titlul asupra imobilului, extrasul de carte funciară pentru informare şi 
extrasul de plan cadastral sunt reprezentate, după caz, de: licenţă, acordul de concesiune, 
acordul petrolier.

În afara depunerii acestor documente titularii de licenţe au obligaţia de a face dovada 
achitării sau, după caz, a consemnării de indemnizaţii/rente/despăgubiri în modalitatea 
stabilită de prevederile art. 7 alin. (14) lit. a)‑c) din Lege, respectiv:

a) în cazul în care proprietarii sunt identificaţi, prin încheierea, în prealabil, a unei 
convenţii între părţi, termenul de plată fiind de 30 de zile de la încheierea convenţiei;

b) în cazul în care proprietarii nu sunt identificaţi, prin dovada consemnării prealabile 
în conturi deschise pe numele titularilor de licenţe, autorizaţii şi acorduri petroliere a 
sumelor de bani aferente despăgubirilor, indemnizaţiilor şi rentelor, după caz, pentru 
respectivele imobile;

c) în cazul în care, deşi proprietarii sunt identificaţi, refuză să încheie convenţia, 
dovada consemnării prealabile la dispoziţia acestora, în termen de 60 de zile de la data 
la care aceştia au fost notificaţi să se prezinte în vederea semnării convenţiilor, dar nu 
s‑au prezentat sau au refuzat încheierea convenţiei, a sumelor aferente despăgubirilor, 
indemnizaţiilor şi rentelor, după caz.

2.2.3. Extrasul de plan cadastral actualizat la zi. Reglementări privind planul cadastral şi 
extrasul de plan cadastral regăsim în cuprinsul Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată[1]. Astfel, dispoziţiile art. 2 alin. (3) stabilesc: „Planul cadastral 
conţine reprezentarea grafică a limitelor imobilelor dintr‑o unitate administrativ‑teritorială, 
care se înscriu în cartea funciară, precum şi numerele cadastrale ale acestora. Planul 
cadastral este actualizat de către inspectorii de cadastru din cadrul oficiilor de cadastru 
şi publicitate imobiliară”. Extrasul de plan cadastral reprezintă secţiunea din planul 
cadastral, cu reprezentarea imobilului şi a celor învecinate, a dimensiunilor laturilor 
acestuia, precum şi a datei ultimei actualizări a bazei de date grafice gestionate de 
A.N.C.P.I. [art. 2 alin. (5)]. 

Depunerea acestui document permite autorităţii competente să realizeze identificarea 
imobilului în cadrul U.A.T., a dimensiunilor acestuia, precum şi identificarea imobilelor 
învecinate. În raport de elementele care reies din acest plan cadastral, autoritatea 
căreia îi este adresată cererea poate stabili elemente esenţiale pentru procedura de 
autorizare, cum sunt:

– stabilirea competenţei pentru emiterea autorizaţiei;
– existenţa posibilităţii de a construi şi limitele exercitării acestui drept;
– necesitatea existenţei unor avize şi acorduri determinate de amplasarea imobilului.
2.2.4. Extrasul de carte funciară pentru informare actualizat la zi. Cartea funciară 

este un document public care cuprinde descrierea proprietăţilor funciare, cu indicarea 
drepturilor reale imobiliare. Dispoziţiile art. 883 C.civ. stabilesc dreptul oricărei persoane, 
fără a fi ţinută să justifice un interes, de a cerceta atât cuprinsul cărţii funciare, cât şi 

[1] M. Of. nr. 720 din 24 septembrie 2015.
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docu mentele cu care aceasta se întregeşte. De asemenea, orice persoană interesată 
poate consulta mapa cu înscrisurile care au stat la baza efectuării înscrierilor în cartea 
funciară.

Extrasul de carte funciară prezintă situaţia imobilului la momentul emiterii acestuia 
şi este alcătuit din trei părţi: 

– Partea I – Descrierea imobilului: cuprinde informaţii tehnice despre imobil, precum 
suprafaţa imobilului, cotele părţilor comune, cotele de teren care revin imobilului, 
categoriile de folosinţă;

– Partea II – înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale;
– Partea a III‑a – înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi 

reale de garanţie şi sarcini.
Eliberarea extraselor de carte funciară se realizează în conformitate cu dispoziţiile 

art. 65 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi 
carte funciară[1].

2.3. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
Prevederile art. 7 alin. (1) lit. c), care stabilesc doar obligaţia generică de a se depune 
documentaţia tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei, trebuie citite şi analizate în 
corelare cu cele ale art. 7 alin. (2), (21), (22), (23), precum şi cu cele din Anexa nr. 1 din Lege.

2.3.1. Noţiune şi tipuri. Documentaţia tehnică este definită prin pct. 91 din Anexa nr. 2 
a Legii, fiind reluată şi în cuprinsul art. 21 alin. (1) din Norme 2009, ca fiind „documentaţia 
tehnico‑economică distinctă care stă la baza emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare 
şi prin care se stabilesc principalele coordonate privind încadrarea în indicii urbanistici 
aprobaţi, amplasarea construcţiilor şi relaţiile acestora cu vecinătăţile, schemele şi 
fluxurile funcţionale, compoziţia spaţială, structura de rezistenţă, expresia de arhitectură, 
dotarea şi echiparea construcţiilor, inclusiv soluţiile de asigurare, branşare şi racordare 
a acestora la infrastructura edilitară urbane necesare, după caz”.

Astfel cum se stabileşte chiar în partea introductivă a Anexei nr. 1 a Legii, documentaţia 
tehnică (D.T.) pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se întocmeşte pentru:

– autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.);
– autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare (D.T.A.D.);
– autorizarea executării organizării lucrărilor (D.T.O.E.).

[1] Aprobat prin Ordinul nr. 700/2014, emis de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
(M. Of. nr. 571 bis din 31 iulie 2014). Art. 65 alin. (4) din Regulament stabileşte: „Extrasul de carte 
funciară pentru informare se eliberează la solicitarea oricărei persoane, pentru a face cunoscută situaţia 
cadastral‑juridică a imobilului la momentul întocmirii acestuia. Eliberarea se poate efectua şi online, 
extrasul fiind valabil exclusiv în mediul electronic ca urmare a generării automate de către sistemul 
informatic integrat de cadastru şi carte funciară şi semnării cu semnătură electronică pe baza unui 
certificat calificat, în conformitate cu prevederile art. 4 pct. 12 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura 
electronică, republicată, precum şi cu cele ale Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii 
nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu 
modificările ulterioare. Valabilitatea poate fi extinsă şi în forma fizică a documentului, fără semnătură 
olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituţiei publice ori entităţii care a solicitat prezentarea 
acestui extras. Verificarea corectitudinii şi realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face 
la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de 
verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului”.



Autorizația de construire Art. 7

 Oancea 331

2.3.2. Conţinutul documentaţiei tehnice. 2.3.2.1 Regula. Conţinutul‑cadru al docu‑
mentaţiei tehnice[1] (D.T.) este stabilit prin Anexa nr. 1 a Legii. În esenţă, documentaţia 
tehnică este formată din două părţi:

– piesele scrise, care cuprind: lista şi semnăturile proiectanţilor, memoriu, date 
generale, memorii pe specialităţi, date şi indici care caracterizează investiţia proiectată, 
cuprinşi în anexa la cererea pentru autorizare, devizul general al lucrărilor, anexe la 
memoriu;

– piesele desenate, care cuprind: planuri generale (plan de încadrare în teritoriu, 
plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei, planul privind construcţiile 
subte rane), planşe pe specialităţi (arhitectură, structură, instalaţii, dotări şi instalaţii 
tehnologice).

Astfel cum stabilesc dispoziţiile art. 7 alin. (2) din Lege, documentaţia tehnică va fi 
emisă în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi 
al acordurilor stabilite prin acesta.

Având în vedere că regula o reprezintă situaţia în care odată cu autorizaţia de 
construire sau de desfiinţare se solicită şi autorizarea organizării executării lucrărilor, 
dispoziţiile art. 20 alin. (3) din Norme 2009 stabilesc obligaţia solicitantului de a prezenta, 
pe lângă documentaţia tehnică – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de bază 
(D.T.A.C.), şi documentaţia tehnică – D.T. pentru organizarea executării lucrărilor 
(D.T.O.E.) – piese scrise şi desenate –, întocmită în baza prevederilor Anexei nr. 1 la Lege, 
împreună cu avizele specifice aferente (aviz circulaţie, aviz pentru ocuparea temporară 
a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate şi altele 
asemenea, după caz), în două exemplare.

2.3.2.2. Excepţia – D.T. cu conţinut simplificat. Deşi regula o constituie emiterea 
documentaţiei tehnice conform conţinutului‑cadru stabilit prin în Anexa nr. 1 a Legii, 
prin dispoziţiile art. 3 alin. (2) şi art. 7 alin. (205) şi (206) ale Legii sunt reglementate 
categorii de lucrări în cazul cărora documentaţia tehnică va avea un conţinut simplificat. 
O astfel de soluţie de stabilire a unei documentaţii tehnice cu conţinut simplificat este 
justificată de complexitatea redusă a acestor categorii de lucrări. 

Astfel, documentaţia tehnică va avea un conţinut simplificat în cazul următoarelor 
categorii de lucrări:

a) lucrări pentru împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, locuri 
de joacă şi agrement, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice [art. 3 lit. d)];

b) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote [art. 3 lit. g)];
c) 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 [art. 3 lit. h)];

Pentru aceste trei categorii de lucrări, conţinutul simplificat al documentaţiei tehnice – 
D.T. este stabilit prin Anexa nr. 2 denumită „Conţinutul simplificat al documentaţiei 
tehnice – D.T.” din Norme 2009;

d) lucrările de modificare a compartimentărilor interioare [art. 7 alin. (205)]. În cazul 
acestor categorii de lucrări, prin derogare de la regula generală, documentaţia tehnică 
va cuprinde: memoriu de arhitectură, releveu, propunerea de compartimentare ori 

[1] Pentru dezvoltări privind conţinutul documentaţiei tehnice, a se vedea comentariul art. 2 din Lege.
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de desfiinţare şi avizul proiectantului iniţial sau, după caz, expertiză tehnică pentru 
unitatea locativă sau spaţiul aflat în proprietatea solicitantului, indiferent de funcţiune, 
care urmează să fie supus compartimentării interioare;

e) lucrări de închidere a balcoanelor/logiilor existente [art. 7 alin. (206)]. În cazul 
acestor lucrări, documentaţia tehnică va cuprinde: memoriu de arhitectură, releveu, 
faţadă, propunerea de închidere a balcoanelor/logiilor şi avizul proiectantului iniţial sau, 
după caz, expertiză tehnică pentru unitatea locativă ori spaţiul aflat în proprietatea 
solicitantului, indiferent de funcţiune.

Însă, în cazul acestor ultime două categorii de lucrări (modificare a compartimentărilor 
interioare sau închidere a balcoanelor şi logiilor existente), dispoziţiile alin. (207) ale 
legii stabilesc că documentaţia tehnică nu va avea un conţinut simplificat dacă lucrările 
vizează construcţii expertizate şi încadrate în clasele I şi II de risc seismic. 

2.3.3. Verificări ale D.T. privind cerinţe esenţiale de calitate în construcţii. Dispoziţiile 
art. 7 din Lege stabilesc prin alin. (21)‑(23) două situaţii în care este obligatorie verificarea 
documentaţiei tehnice pentru cerinţe esenţiale de calitate în construcţii, iar dovada 
îndeplinirii acestor obligaţii se va regăsi în cuprinsul documentaţiei depuse.

Prima situaţie are în vedere acele investiţii pentru care autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului a evaluat efectele asupra mediului şi a emis actul administrativ. În 
acest caz este obligatorie realizarea verificării documentaţiei tehnice pentru cerinţa 
esenţială de calitate în construcţii „c) igienă, sănătate şi mediu”. Pentru a se evita eludarea 
acestor obligaţii, prin art. 7 alin. (22) s‑a stabilit că, în cazul în care, după emiterea actului 
administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, dar înainte de a fi 
depusă documentaţia, intervin modificări ale investiţiei, care nu au făcut obiectul evaluării 
privind efectele asupra mediului, acestea vor fi menţionate de către verificatorul de 
proiecte atestat pentru cerinţa esenţială de calitate în construcţii „c) igienă, sănătate 
şi mediu” în raportul de verificare a documentaţiei tehnice. În acelaşi timp, solicitantul 
ori investitorul are obligaţia de a notifica autoritatea publică pentru protecţia mediului 
emitentă a actului administrativ cu privire la aceste modificări.

A doua situaţie vizează reabilitarea termică a clădirilor, caz în care este obligatorie 
verificarea documentaţiei tehnice (D.T.) pentru cerinţa esenţială de calitate în construcţii 
„f) economie de energie şi izolare termică”.

2.3.4. Numărul de exemplare. Astfel cum stabilesc dispoziţiile art. 20 alin. (1) lit. c) 
din Norme 2009, documentaţia tehnică (D.T.) se va depune în două exemplare, unul 
dintre acestea se va arhiva la emitent, iar al doilea exemplar, vizat spre neschimbare, 
se returnează beneficiarului.

2.4. Documentaţia tehnică pentru acordul/autorizaţia administratorului drumului 
executat pe domeniul public la infrastructura tehnico‑edilitară existentă în zonă. În 
cazul în care sunt necesare lucrări de racordare la infrastructura tehnico‑edilitară[1] 
solicitantul are obligaţia de a întocmi o documentaţie tehnică distinctă în vederea 
obţinerii acordului/autorizaţiei administratorului drumului public.

Punctul central al acestei documentaţii va fi reprezentat de un memoriu tehnic cu 
prezentarea detaliată a modului de execuţie a lucrărilor în cazul reţelelor şi a zonelor 

[1] Reţele tehnico‑edilitare – ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării/prestării 
serviciilor de utilităţi publice (de apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, termoficare, telefonie, 
gaz, iluminat public, electrice, comunicaţii date‑voce, etc.).
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afectate (străzi, trotuare, spaţii verzi etc.), precum şi documentaţia tehnică care să 
trateze refacerea domeniului public afectat de executarea lucrărilor. În cazul în care 
aceste lucrări implică realizarea unor intervenţii la construcţii (poduri, pasaje, pasarele 
etc.) solicitantului i se va putea solicita să depună expertiza tehnică aferentă construcţiei 
asupra căreia se propune intervenţia.

Dispoziţiile art. 11 alin. (7) lit. e) din Lege stabilesc că aceste categorii de lucrări pot 
fi realizate fără autorizaţie de construire, însă trebuie să existe acordul/autorizaţia 
administratorului drumului. Reiese astfel că scopul întocmirii şi depunerii acestei 
documentaţii tehnice nu este acela al obţinerii autorizaţiei de construire, ci obţinerea 
autorizaţiei/acordului administratorului drumului. 

Reamintim faptul că dispoziţiile art. 1 alin. (11) ale Legii stabilesc că autorizaţiile 
de construire pentru imobil şi acordul/autorizaţia administratorului drumului pentru 
instalaţiile de racordare la utilităţi se emit concomitent, iar imposibilitatea emiterii unui/
unei acord/autorizaţii al/a administratorului drumului pentru realizarea instalaţiei de 
racordare la una din utilităţi nu va bloca procesul de emitere a celorlalte autorizaţii de 
construire pentru imobil şi alte utilităţi.

Aşadar, nedepunerea acestei documentaţii tehnice ori eventualele neregularităţi care 
pot exista în legătură cu această documentaţie nu vor determina respingerea cererii de 
emitere a autorizaţiei cu privire la imobil. Cu toate acestea, considerăm că în cazul în 
care sunt necesare completări, clarificări sau modificări, autoritatea competentă poate 
pune în vedere solicitantului să complinească lipsurile constatate, să depună clarificări 
sau să realizeze modificările care se impun, cu respectarea procedurii prevăzute de 
art. 7 alin. (3)‑(33) din Lege.

2.5. Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism şi punctul de vedere 
al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al 
acesteia. 2.5.1. Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism. Astfel cum 
reiese din cuprinsul art. 6 al Legii, prin certificatul de urbanism sunt stabilite avizele şi 
acordurile necesare pentru emiterea autorizaţiei de construire. Astfel, avem în vedere[1]: 

– avizul favorabil al primarului U.A.T. ori al sectorului municipiului Bucureşti, unde este 
situat imobilul în cauză, pentru situaţia în care emiterea certificatului de urbanism şi a 
autorizaţiei de construire ori de desfiinţare este de competenţa preşedintelui consiliului 
judeţean ori a primarului general al municipiului Bucureşti;

– avize şi acorduri ale furnizorilor ori ale administratorilor de utilităţi urbane;
– avize şi acorduri ale autorităţilor centrale ori ale serviciilor deconcentrate.
2.5.2. Punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz, 

actul administrativ al acesteia. Pentru a se stabili dacă investiţia este supusă procedurilor 
de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul va urma procedura stabilită de 
prevederile Anexei nr. 5 ale Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului, procedură care debutează prin transmiterea 
unei notificări privind intenţia de realizare a proiectului, însoţită de certificatul de urbanism 
şi planurile anexă la acesta pentru realizarea etapei de evaluare iniţială[2].

Astfel cum reiese din cuprinsul art. 26 din Norme 2009, în raport de rezultatul evaluării 
iniţiale, pot exista două categorii de investiţii:

[1] A se vedea comentariul art. 5 din Lege. 
[2] A se vedea comentariul art. 6 din Lege. 


