
Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism şi autorizaţiei de 

construire/desfiinţare 

 

    ART. 19 

    Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism 

    (1) Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoană fizică sau 

juridică interesată - trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând: 

    a) cererea-tip (formularul-model F.1 <<CERERE pentru emiterea certificatului de 

urbanism>>), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând: 

    1. elementele de identificare a solicitantului; 

    2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de 

urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care 

legea nu dispune altfel; 

    3. elementele care definesc scopul solicitării; 

    b) planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel: 

    1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de 

încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, 

eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară; 

    2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din 

planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la 

zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară. 

    c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie. 

    (2) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (4) din Lege, certificatul de urbanism este un 

act de informare privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, precum şi 

cerinţele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile 

documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate, document care se eliberează, la cerere, 

oricărui solicitant - persoană fizică sau persoană juridică - nefiind necesară prezentarea 

titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate. 

    (3) Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de 

elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză, precum şi 

a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării. 

    (4) Potrivit Legii, certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de 

construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. 

ART. 30 

    Definiţie 

    (1) Certificatul de urbanism este actul de informare al autorităţii administraţiei publice 

competente să emită autorizaţii de construire/desfiinţare, prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 

43 lit. a) din Lege, care se emite, în principal, în vederea începerii procedurii de autorizare 

a executării lucrărilor de construcţii, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, inclusiv 

pentru desfiinţarea construcţiilor ori a altor lucrări ori amenajări. 

    (2) Prin Certificatul de urbanism, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Lege, se aduc la 

cunoştinţă investitorului/solicitantului informaţii - existente la data solicitării, în 

conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora 



ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii - cu 

privire la cerinţele tehnice ale amplasamentului, precum şi la obligaţiile pe care acesta le 

are în procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, privind: 

    a) regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului - teren şi/sau construcţii existente la 

data solicitării -, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor 

aferente acestora, ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi 

aprobate potrivit legii; 

    b) cerinţele urbanistice specifice amplasamentului; 

    c) avizele/acordurile legale necesare în vederea autorizării; 

    d) obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul 

obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, în vederea 

autorizării. 

    (3) Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile 

calendaristice de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul 

emiterii acestuia. 

    (4) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (5) din Lege, în baza Certificatului de urbanism nu 

este permisă executarea lucrărilor de construcţii. 

    (5) Certificatul de urbanism se mai emite, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) 

din Lege, pentru îndeplinirea procedurilor legale de concesionare de terenuri, în vederea 

adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de documentaţie tehnico-

economică "Studiu de fezabilitate", ori similară acesteia, precum şi pentru cereri în justiţie 

şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, atunci când operaţiunile respective au 

ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de 

construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. 

    (6) Pentru aceeaşi parcelă (imobil) se pot emite certificate de urbanism mai multor 

solicitanţi, indiferent de calitatea acestora în raport cu proprietatea asupra parcelei. În 

această situaţie certificatele de urbanism urmează a avea acelaşi conţinut cu caracter de 

informare (privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului) conform prevederilor 

documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pentru toţi solicitanţii. 
 

 

 

Autorizaţia de construire/desfiinţare 

 

    ART. 42 

    Definiţie 

    (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare este, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 

(1) din Lege, actul final de autoritate al administraţiei publice competente potrivit legii, în 

baza căruia se pot executa lucrări de construcţii şi pe baza căruia se asigură aplicarea 

măsurilor legale referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi 

postutilizarea construcţiilor cu privire la construirea, respectiv desfiinţarea construcţiilor, 

inclusiv a instalaţiilor aferente, precum şi a amenajărilor, după caz. 

    (2) Lucrările de execuţie a instalaţiilor aferente construcţiilor se autorizează, de regulă, 

odată cu lucrările de construcţii, constituind împreună cu acestea lucrările de bază. În 



anumite situaţii, lucrările de execuţie a instalaţiilor aferente construcţiilor se pot autoriza 

separat. 

#M2 
    (2^1) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c) pct. 3 din Lege, branşamentele şi 

racordurile aferente reţelelor edilitare se autorizează de către primarul general al 

municipiului Bucureşti, în situaţia în care acestea sunt incluse în documentaţia tehnică 

pentru autorizarea executării lucrărilor de modernizări, reabilitări, extinderi de reţele 

edilitare municipale. 

#B 
    (3) Potrivit definiţiei cuprinsă în anexa nr. 2 la Lege, instalaţiile aferente construcţiilor 

sunt echipamentele care asigură utilităţile - apă, canal, energie electrică şi termică, 

ventilaţii, comunicaţii etc. - necesare funcţionării construcţiilor, care sunt situate în 

interiorul limitei de proprietate, de la branşament/racord la utilizatori, indiferent dacă 

acestea sunt sau nu încorporate în construcţie. 

    ART. 43 

    Emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare 

    (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se emite pentru categoriile de lucrări precizate 

de solicitant în cererea de autorizare, stabilite în conformitate cu prevederile Legii şi 

detaliate în anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (se 

utilizează formularul-model F.8 <<CERERE pentru emiterea autorizaţiei de 

construire/desfiinţare>>). 

    (2) În condiţiile prevederilor art. 7 alin. (1) din Lege, autorizaţia de construire/desfiinţare 

se emite în cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei pentru 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 

    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit 

după cum urmează: 

    a) maximum 15 zile calendaristice, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1^1) din Lege, 

pentru lucrările la construcţiile reprezentând anexele gospodăreşti ale exploataţiilor 

agricole; 

    b) în regim de urgenţă, potrivit prevederilor art. 7 alin. (10) din Lege, pentru 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, în condiţiile prevăzute 

la art. 7 alin. (16) din Lege; 

    (4) În condiţiile Legii, nu se emit autorizaţii provizorii. 

    (5) În situaţia emiterii autorizaţiei de construire pentru construcţiile cu caracter 

provizoriu este obligatorie specificarea termenului pentru care se acordă provizoratul, 

precum şi consecinţele şi măsurile care decurg din depăşirea acestui termen. 

    (6) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Lege, coroborat cu art. 42 alin. (4), autorizaţia 

de construire pentru obiectivele industriale, de transport tehnologic etc. se emite numai 

pentru lucrările de construcţii - inclusiv cele necesare pentru realizarea structurilor 

constructive de susţinere a utilajelor, echipamentelor sau instalaţiilor tehnologice 

industriale din componenţa acestora. 

    ART. 44 



    Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare 

    (1) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Lege, solicitantul autorizaţiei de 

construire/desfiinţare poate fi orice persoană fizică sau juridică titular al unui drept real 

asupra imobilului - teren şi/sau construcţii -, identificat prin număr cadastral, în cazul în 

care legea nu dispune altfel, care atestă dreptul acestuia de a executa lucrări de construcţii. 

    (2) Solicitarea emiterii unei autorizaţii de construire/desfiinţare se poate face fie direct 

de către deţinătorul/deţinătorii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin 

intermediul unui împuternicit, desemnat în condiţiile legii, care poate fi consultantul, 

proiectantul, orice altă persoană fizică, ori o persoană juridică autorizată care are în 

obiectul de activitate managementul sau proiectarea lucrărilor de construcţii. 

    (3) În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale se asociază, finanţează sau 

realizează lucrări de utilitate publică - modernizări, refaceri de străzi, reabilitări, racordări 

de străzi la utilităţi etc. - pe imobile din domeniul public şi privat al judeţelor, municipiilor, 

oraşelor şi comunelor, autorizaţia de construire se va obţine în baza unei documentaţii 

cadastrale şi a înscrierii în cartea funciară a imobilului. Acolo unde nu este posibilă 

înscrierea în cartea funciară a imobilului, suportul topografic întocmit în baza 

măsurătorilor va cuprinde şi reprezentarea limitelor imobilelor învecinate care au atribuite 

numere cadastrale şi se va recepţiona din punct de vedere tehnic de către oficiul de 

cadastru şi publicitate imobiliară. 

    (4) În cazul lucrărilor de construire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi 

reabilitare privind căile de comunicaţie, reţelele tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, 

lucrări de infrastructură, transport distribuţie a energiei electrice, termice sau gaze naturale 

executate în extravilan, realizate pe terenuri situate în extravilanul localităţilor, ce au făcut 

obiectul legilor proprietăţii, se va prezenta planul parcelar al tarlalei, recepţionat şi integrat 

în baza de date a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară. Terenurile afectate de aceste 

lucrări vor fi identificate conform planului parcelar recepţionat de către oficiul de cadastru 

şi publicitate imobiliară. 

    (5) Procedura de înregistrare a terenurilor este stabilită de Legea cadastrului şi a 

publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată şi în normele de aplicare a acesteia, emise de 

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

    ART. 45 

    Depunerea documentaţiei 

    (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare solicitantul trebuie să se 

adreseze autorităţii administraţiei publice locale emitentă a certificatului de urbanism, ori 

după caz, autorităţii publice centrale conform art. 4 alin. (5) şi art. 43 lit. b) din Lege, care 

are obligaţia de a comunica solicitantului cuantumul taxei de emitere a autorizaţiei, 

calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, a normelor de aplicare a acesteia, precum şi al altor taxe legale, 

după caz. 

    (2) După achitarea taxei/taxelor prevăzute la alin. (1) solicitantul va depune 

documentaţia cuprinzând toate documentele specificate la art. 20 alin. (1), cu respectarea, 

după caz, a prevederilor de la art. 20 alin. (3), însoţită de copia documentului de plată a 

taxei/taxelor. 



    (3) Documentaţia prezentată în condiţiile prevederilor alin. (2) se preia şi se 

înregistrează la ghişeul autorităţii administraţiei publice competente să emită autorizaţia de 

construire. 

    ART. 46 

    Verificarea conţinutului documentaţiei depuse 

    (1) Structurile de specialitate organizate în cadrul consiliilor judeţene, Primăriei 

Municipiului Bucureşti şi primăriilor municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, 

oraşelor şi, după caz, ale comunelor, precum şi persoana cu responsabilitate în domeniul 

urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din 

cadrul primăriilor comunale sau, după caz, structurile de specialitate ale autorităţilor 

administraţiei publice centrale competente, conform Legii, să emită autorizaţii de 

construire, au obligaţia de a verifica dacă documentaţia este completă, constatând dacă: 

    a) cererea este adresată autorităţii administraţiei publice locale competentă, potrivit 

Legii, să emită autorizaţia; 

    b) formularul cererii şi anexa sunt completate corespunzător; 

    c) certificatul de urbanism este în valabilitate, iar scopul eliberării sale coincide cu 

obiectul cererii pentru autorizare; 

    d) există dovada titlului solicitantului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, precum 

şi, după caz, a extrasului de plan cadastral şi a extrasului de carte funciară de informare, 

actualizate la zi, dacă legea nu dispune altfel; 

    e) documentaţia tehnică - D.T. este completă şi conformă cu prevederile anexei nr. 1 la 

Lege şi ale prezentelor norme metodologice; 

    f) există avizele şi acordurile favorabile şi, după caz, studiile cerute prin certificatul de 

urbanism; 

    g) există referatele de verificare a proiectului şi, după caz, referatele de expertizare 

tehnică/audit energetic, după caz; 

    h) se face dovada achitării taxelor legale necesare emiterii autorizaţiei de 

construire/desfiinţare; 

    i) este aplicată pe piesele scrise şi desenate parafa emisă de Ordinul Arhitecţilor din 

România, care confirmă dreptul arhitectului/conductorului arhitect, după caz, de a proiecta 

şi semna documentaţiile, în condiţiile prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) şi art. 24 alin. (1) 

lit. c) din Lege. 

    (2) În situaţia în care, în urma analizei documentaţiei depuse, se constată faptul că 

documentaţia tehnică - D.T. este incompletă sau necesită clarificări tehnice, potrivit 

prevederilor art. 7 alin. (3) din Lege, acest lucru se notifică în scris solicitantului, în termen 

de 5 zile calendaristice de la data înregistrării, cu menţionarea elementelor necesare în 

vederea completării acesteia. Începând cu data notificării, termenul legal de 30 de zile 

calendaristice pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare se decalează cu 

numărul de zile necesar solicitantului pentru a elabora, a depune şi înregistra 

modificările/completările aduse documentaţiei tehnice iniţiale ca urmare a notificării. 

    (3) Responsabilitatea emiterii unei autorizaţii pe baza unei verificări superficiale sau 

părtinitoare revine, în egală măsură, atât semnatarilor autorizaţiei, cât şi persoanelor fizice 

cu atribuţii în verificarea documentaţiilor şi elaborarea/emiterea autorizaţiilor de construire 



care răspund material, contravenţional, civil şi penal, după caz, pentru nerespectarea 

termenelor prevăzute la art. 43 alin. (2) şi (3). 

    (4) În temeiul prevederilor art. 7 alin. (9) din Lege, autoritatea administraţiei publice 

locale/competente, potrivit Legii, emitentă a autorizaţiei de construire/desfiinţare, nu este 

responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa la momentul 

emiterii actului a unor litigii aparţinând solicitantului, aflate pe rolul instanţelor 

judecătoreşti, privind imobilul - teren şi/sau construcţii -, situaţie în care responsabilitatea 

revine exclusiv solicitantului, cu excepţia cazului în care litigiul a fost notat în cartea 

funciară şi este evidenţiat în extrasul de carte funciară depus de solicitant. 

    (5) În situaţia prevăzută la alin. (2) taxa pentru autorizare încasată nu se restituie, 

urmând a fi utilizată pentru emiterea autorizaţiei după depunerea documentaţiei complete. 
 


