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Anexa nr.3

AYIZI. $I ACORDURI NECESARE iX PROCNDURA DE AUTORIZARE

Extras din ORDINUL nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrlrilor de construc[ii: Art.22-Lrt.Z7

Art.22
Avizul primarului
(1) In situa{ia in care emiterea certificatului de urbanism gi a autoriza}iei de construire/desfiinlare este

de competenla pregedintelui consiliului judelean este necesar avizul favorabil al primarului unitdlii
administrativ-teritoriale pe a1 cirei teritoriu este situat imobilul in cauzi.

(2) tn aplicarea prevederilor alin. (1), arhitectul-gef al judelului are obligaJia de a solicita avizul
primarului in temen de 3 zile de la data inregistrdrii cererii, utilizAnd <<Formularul-mode1 F,2 - CERERE
pentru emiterea avizului primarului>

(3) Avizul primarului se emite pentru emiterea certificatului de urbanism qi este valabil:
a) numai pentru certificatul de urbanism dac[ scopul declarat de solicitant este pentru cererile in justi{ie

gi operaJiunile juridice prevlzute Ia art. 6 alin. (6) din Lege;
b) atAt pentru certificatul de urbanism, cAt gi pentru autorizalia de construire/desfiinfare dacl scopul

declarat de solicitant este penttu executarea de lucrdri de construclii ori pentnr adjudecarea prin licitalie a
proiect[rii lucr[rilor publice.

(4) Primarul are obligalia de a emite avizul in termen de 5 zile de la primirea solicitSrii, utilizdnd
<Formularul-model F .3 - AYIZUL PRIMARULUI)

Art. 23
Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului jude{ean
(1) in situalia in care in cadrul primdriilor comunelor gi oiagelor, precum gi, dupi caz, alemunicipiilor,

nu sunt constituite structuri de specialitate proprii potrivit legii, avizul structurii de specialitate din cadrul
consiliului judelean este obligatoriu in situaliile in care emiterea certificatului de urbanism gi a autorizaliei
de construire/desfiin{are este de competen}a primarilor de comune gi oraqe, precum gi, dupi caz, a
primarilor de municipii, pentru toate categoriile de construcfii, altele dec0t locuinlele gi anexele
gospoddregti ale acestora.

(2) Cererea de emitere a avizului structurii de specialitate din cadrul consiliului jude{ean se inainteazi
de primar, impreun6 cu proiectul (propunerea) de cerlificat de urbanism sau de autorizalie de
construire/desfiintare, dtpd caz, redactatd de persoana cu responsabilitate in domeniul urbanismului qi

amenajdrii teritoriului din cadrul prim[riei, in termen de maximum 5 zlle de la data inregistririi cererii
solicitantului, utilizdnd <<Formularul-model F.4 - CERERE pentru emiterea AVIZULUI structurii de
specialitate a Consiliului Judelean pentru emiterea certificatului de urbanisrn>

(3) Arhitectul-gef al judefului, in calitate de gef al structurii (compartimentului) de specialitate, emite
avizul structurii de specialitate dupS cum urmeazd:

a) pentru certificatele de urbanism in termen de maximum 10 zile de la data primirii solicitlrii;
b) pentru autorizaliile de construire/desfiin{are, in termen de maximum l5 zile.
(4) Pentru emiterea avizului structurii de specialitate, se utilizeazd <Formularul-model F.l0 - AYIZIJL

structurii de specialitate a Consiliului Judelean pentrLl emiterea autorizatiei de construire/desfiinlare> pe
care se aplicd gtampila consiliului jude{ean individualizatd pentru func}ia de arhiteet-gef.



Art.24
Avize qi acorduri ale furnizorilor/administratorilor de utiliti{i urbane
(1) in vederea constituirii documentaliei pentm autorizareaexecut[rii lucrarilor de construclii, este

necesard oblinerea avrzelorlacordurilor furnizorilor/administratorilor de utilitali urbane (alimentare cu apd,
canalizare, electricitate , gaze, termoficare, telecomunicalii, salubritate, transport urban - inclusiv soluliile
de asigurare, brangare gi racordare a acestora la infrastructura edilitard, dupd caz) stabilite prin certificaful
de urbanism, inclusiv pentru restrictiile impuse pentru siguranla funcliondrii reJelelor de transport
energetic sau tehnologic din zona de amplasament, d:upd caz.

(2) Avizelelacordurile previzute la alin. (1) se exprimi in temeiul unor documentalii specifice elaborate
in conformitate cu cerinlele avizatorilor inbaza datelor extrase de proiectant din documentalia tehnici -
D.T. pentru autorizarea executirii lucrdrilor de construclii.

(3) Furnizorii/administratorii de utilit61i urbane prevdzuli la alin. (1) au obligatia de a face publice, la
sediu gi pe pagina proprie de intemet, datele gi informaliile specifice domeniului lor, necesare pentru
elaborarea documentaliilor pentru oblinerea avizelorlacordurilor privind:

a)baza legal5 care se aplicl in domeniu;
b)confinutul-cadru al documenta{iei care trebuie prezentatd pentru avizare, in conformitate cu

reglementirile specifi ce domeniului;
c) date privind taxa de avizare ? baza legal5 gi modalitate de achitare,

Art.25
Avize qi acorduri ale autorit[{ilor centrale/serviciilor deconcentrate
(1) Avizele/acordurile alrtorit5lilor centrale ori ale serviciilor deconcentrate ale acestora, drpd caz,

potrivit cerinfelor stabilite gi inscrise in certificatul de urbanism, in funclie de caracteristicile urbanistice
ale amplasamentului gi de natura investifiei, se obfin, potrivit prevederilor art. 5 alin. (l) din Lege, de cdtre
solicitant sau de c6tre proiectant, in calitate de imputernicit al acestuia, inaintea depunerii documentaliei
pentru autorizarea executdrii lucririlor de constructii la autoritS{ile administraliei publice competente,
pentru urm[torele domenii principale:

a) asigurarea gi racordarea/brangarea la infrastructura edilitard, in condiliile irnpuse de caracteristicile gi
amplasamentul re[elelor de distribufie/transport energetic din zona de amplasament,

b) racordarea la reteaua cdilor de comunicalii;
c) securitatea la incendiu, protectia civild gi protectia s6n5tilii populaliei;
d) cerinlele specifice unor zone cu restriclii stabilite prin reglementdri speciale.
(2) Avizelelacordurile prevdzute 1a alin. (1) se emit in urma analizei documentaliilor elaborate de

proiectant pentru oblinerea avizelor, in conformitate cL1 cerin{ele avizatorilor - potrivit reglementdrilor
legale in vigoare, specifice fiecirui domeniu -precum gi in baza datelor extrase din documentalia tehnicd.

(3) Avizele/acordurile serviciilor deconcentrate ale autoritdlilor centrale privind securitatea la incendiu,
proteclia civild qi protec{ia s5n5t6lii populafiei, prevdztte la alin. (l) lit. c), sunt obligatorii gi se solicitd,
dupdcaz, conform legislaliei specifice in vigoare.

(4) in cazul autoriz5rii executdrii lucr5rilor pe amplasamente situate in zone in care, prin documenta{iile
de amenajare a teritoriului gi de urbanism aprobate, s-a instituit un anumit regim de restriclie cu privire la
realtzarea construcfiilor, potrivit prevederilor alin. (1) lit. d), obginerea avizelor qi acordurilor autorit[filor
centrale competente previzute Ia art. l0 din Lege care au instituit restricliile sau, dupd caz, a serviciilor
deconcentrate ale acestora este obligatorie, Documentaliile pentru ob{inerea avizelor din partea
autoritdtrilor centrale competente sau a serviciilor deconcentrate ale acestora, dupd caz, care se intocmesc
corespunzltor reglenrentarilor in vigoare specifice fiecdrui domeniu, se depun la sediul autorititrilor
avizatoare competente (inclusiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestora, dupd caz). DupE avizare,
documentaliile prezentate pot fi restituite sau se pdstreazd in arhiva avizatorului.

(5) Inspectoratul de Stat in Construc{ii - ISC -, prin inspectoratele teritoriale in construc{ii, emite avize
gi acorduri pentru anumite categorii de lucrdri, potrivit prevederilor legale in vigoare gi in conformitate cu
Regulamentul propriu de organizare gi funclionare.

(6) Pentru oblinerea avizelor gi/sau acordurilor organismelor centrale cerute in mod expres prin
cerlificatul de urbanism, obligatie a investitorului, acesta va prezenta documentaliile specifice la emitenli
in timp util emiterii avizelor gi/sau acordurilor inaintea datei depunerii intregii documentalii in vederea
autorizdrii execu{iei lucrdrilor.



(7) Institu{iile/operatorii economici abilitate/abilitd}i prin lege sd emit6 avizeleiacordurile prevdzute la
art' 5 alin" (1) din Lege au obligalia de a le emite solicitantului in termen de maximum 15 zile
calendaristice de la data inregistrdrii cererii/documentaliei specifice complete, sub sancliunea aplicdrii
prevederilor legaie privind aprobarea tacitd, fdrd alte proceduri prealabile, potrivit prevederilor-art.7 alin.
(20) lit. b) din Lege, cu excepliile previzute la art.7 alin. (20^1) din Lege referitoila actele de autoritate
emise de cdtre autoritd{ile pentru proteclia mediului competente.

(B) Prin exceptare de la prevederile alin. (1), in confomritate cu prevederile art. 45 alin. (i^1) din Lege,
pentru obfinerea avizelor gi acordurilor necesare autorizlrii executdrii lucrdrilor de construclii autoritdli-le
administratiei publice competente pot organiza in cadrul structurilor de specialitate prestarea acestor
servicii' Prestarea se face contra cost, la cererea solicitanflrlui autorizaJiei de construire/desfiinlare.

Art.26
Actele autoritlfii competente pentru protecfia mediului
(i) In vederea satisfacerii cerinlelor legislaliei pentru protec{ia mediului, prin procedura d.e autorizare se

prevede oblinerea urmdtoarelor acte ale autoritilii competente pentru proteclia mediului:
a) punctul de vedere al autoritd{ii cotnpetente pentru protec{ia mediului - pentru investifiile care n, se

supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, potrivit prevederilo r art, 2 alin. (2^1) lit. b)
din Lege;

b) actul administrativ al autorit6lii competente pentru proteclia mediului - pentru investiliile care se
supun evaluirii impactului asupra mediului, potrivit prevederilor art.2 alin. (2^l) lit. d) din Lege.

(2) Potrivit prevederilor art.6 alin. (1^1) din Lege, punctulde vedere al autorit[lii competente pentru
proteclia mediului se emite solicitantului dup[ etapa de evalnare ini1ia15 a investiliei pentru incadiarea
acesteia in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, respectiv dupi etapa de incaclrare a
proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului si/sau pro-edura de evaluare adecvatd,
potrivit prevederilor legale in vigoare.

(3) Actul administrativ al autoritilii competente pentru proteclia mediului este, dupd caz, acordul de
mediu sau avizul Natura 2000.

(4) Potrivit prevederilor art. 6^1 alin. (1) din Lege, mdsurile specifice stabilite prin actul admiriistrativ
al autoritdlii competente pentru proteclia mediului vor fi avute in vedere la elaborarea documentaliei
tehnice - D.T' 9i nu vor putea fi modificate prin procedura de autorizare sau prin ay1tortza\iade construire.

(5) Procedura de evaluare a impactului asupra mediurlui gi procedura de evaluare adecvati - inbaza
cdrora se emite actul administrativ al autorit5lii competente pentru proteclia mediglui - identificd, descrie
qi evalueazd, in conformitate cu prevederile legislaliei specifice privind proteclia mediului, efectele directe
qi indirecte ale unei investitii asupra: fiin{elor umane, faunei qi florei, a solului, apei, climei qi peisajului, a
bunurilor materiale gi patrimoniului cultural, ori a interacliunii dintre acegti factoii gi sunt conduse de cdtre
autorit[tile publice centrale sau teritoriale pentru protecfia mediului.

(6) Potrivit prevederilor art. 6^1 alin. 12)din Lege, in situalia in care o investilie trmeazdsa se realizeze
etapizat, ori dacd amplasamentul acesteia ocup6 terenuri care se afl5 in razateritoriall a doul sau mai
multe unitdli administrativ-teritoriale invecinate, evaluarea impactului asupra mediului se rca1izeazd
pentru intreaga investilie, prin grija autorit5lilor competente pentru protecfia mediului.

(7) Potrivit prevederilor arl.7 alin. (l^3) din Lege, in situalia in care apar modific6ri, pentru care este
necesari emiterea unei autorizalii de consttuire distincti pentru organizarea executdrii lucrdrilor, aceasta
se va emite numai daci autoritatea competenti pentru proteclia mediului constatd cI modificdrile aduse se
inscriu in lirnitele actului administrativ emis anterior. in caz contrar, autoritatea competentl pentnr
proteclia mediului reface evaluarea efectelor lucr5rilor debazd, gi a celor aferente organizdriiexecutlrii
lucrdrilor gi emite un nou act administrativ.

(8) Potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) din Lege, pentru emiterea autorizaliei de desfiinlare a
lucrdrilor/construcliilor nu este necesard oblinerea actelor autoritetrii cornpetente pet;tru proteclia mediului
prevdzute la alin. (l).

(9) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Lege, avizelelacordurile stabilite prin certificatul de
urbanisrr se anexeazS. gi devin parle integrantd din autorizalia de construire.



Art.27
Acordul vecinilor
(1) Acordul vecinilor, prevdzut la pct. 2.5.6. al secfiunii I "Piese sc-rise" a cap.A. "Documentalia tehnicd

pentru autorizarea execut5rii lucrdrilor de construire - D.T.A.C.", prevdzut in anexa nr. 1 la Lege, este
necesar in urmitoarele situalii:

a) pentru construcliile noi, amplasate adiacent construcfiilor existente sau in imediata lor vecin6tate - qi
numai daci sunt necesare mdsuri de intervenlie pentru protejarea acestora;

b) pentru lucrdri de construclii necesare in vederea schimbdrii destinafiei in cl[diri existente;
c) in cazul amplasirii de constructii cu alta destina{ie decAt cea a clSdirilor invecinate.
(2) Situaliile prevdzute la alin. (1) lit. a) corespund cazurilor in care, prin ridicarea unei construclii noi

in vecindtatea imediatl a unei constmcfii existente, pot fi cauzate acesteia prejudicii privind rezistenla
mecanicd qi stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sdnltata qi mediul ori siguranla in exploatare.
Cauzele acestor situalii pot fi, de exemplu, alipirea la calcan, fundarea la o cotd mai adAncd decdt cea a

tdlpii fundaliei constructiei existente, afectarea gradului de insorire.
(3) Situatiile prevdzute la alin. (1) lit. b) gi c) corespund cazurilor in care, uffnare investiliei noi pot fi

create situalii de disconfort generate de incompatibiltdti intre funclirinea preexistentd gi cea propus5, at6t
in siruatria in care se aduc modifrcdri de destina{ie a spafiilor in interiorul unei clddiri, cdt 9i in situa{ia in
care funclionalitatea unei construclii noi este incompatibild cu caracterul qi funclionalitatea zonei in care
urmeazd si se integreze. Cauzele cele mai frecvente sunt cele legate de afectarea funcliunii de locuit prin
implementarea unor funcliuni incompatibile datoritd zgomotului, circulaliei, degajdrii de noxe, etc.

(4) Acordul vecinilor se va da condilionat de asigurarea, prin proiectul tehnic P.Th. gi autorizalia de
construire/desfiin{are, a mdsurilor de punere in siguran!5 a construc(iei preexistente rezultate in urma
raportului de expertizl tehnicd intocmit la comanda investitorului noii construclii.

(5) Acordul vecinilor este valabil numai in formi autenticd.
(6) Refuzul nejustificat de a-qi da acordul se constat6 de cdtre instanla de judecatd competent5,

hotirirea acesteia urmAnd sd fie acceptatd de cdtre emitentul autorizaliei de construire/desfiinlare in locul
acordului vecinilor.


