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PROPUNERI DE MODIFICARE ȘI COMPLETARE  

A PROIECTULUI NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR.350/2001 

PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISMUL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE  

ŞI DE ELABORARE ŞI ACTUALIZARE A DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM  

 

Deși nu suntem în situația modificării și completării unui act normativ în vigoare, pentru introducerea unor articole sau 

alineate noi s-au folosit cifre cu indici pentru a se da arăta cu claritate locul acestora în cadrul textului asupra căruia s-au 

formulat respectivele propuneri. 

 

 Proiect supus dezbaterii Propunere OAR 

1.  CAPITOLUL II - Documentaţii de amenajarea teritoriului şi 

de urbanism 

 

Se introduce un nou articol  

”Art. 3¹ 

Documentațiile de urbanism sunt acte 

administrative cu caracter normativ.” 

2.  Art. 14 

(3) Strategia de dezvoltare teritorială zonală 

periurbană/metropolitană cuprinde următoarele capitole: 

- Analiza şi diagnosticul situaţiei existente; 

- Viziune de dezvoltare integrată; 

- Obiective strategice şi direcţii de acţiune; 

- Planul de acţiune; 

- Programe şi proiecte teritoriale; 

- Elemente strategice şi operaţionale ce trebuie 

preluate în cadrul planurilor de 

urbanism general; 

- Indicatori de monitorizare. 

La art. 14, alineatul (3) se modifică 

Art. 14 

(3) Strategia de dezvoltare teritorială zonală 

periurbană/metropolitană cuprinde următoarele 

capitole: 

- Analiza şi diagnosticul situaţiei existente; 

- Viziune de dezvoltare integrată; 

- Obiective strategice şi direcţii de acţiune; 

- Politici publice locale; 

- Programe şi proiecte teritoriale; 

- Planul de acţiune; 

- Elemente strategice şi operaţionale ce trebuie 

preluate în cadrul planurilor de 

urbanism general; 

- Indicatori de monitorizare. 
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3.  Art. 15 
(2) Planul de mobilitate urbană are ca ţintă principală 
îmbunătăţirea accesibilităţii  
localităţilor şi buna integrare a diferitelor moduri de 
mobilitate şi transport.  

La art. 15, alineatul (2) se modifică 
Art. 15 
(2) Planul de mobilitate urbană are ca ţintă 
principală diversificarea și utilizarea sustenabilă 
a mijloacelor de transport (aerian, acvatic, 
feroviar, auto, velo, pietonal) din punct de 
vedere social, economic și de mediu, buna 
integrare a diferitelor moduri de mobilitate şi 
transport, îmbunătăţirea accesibilităţii 
localităţilor şi a relației între acestea.  

4.  Art. 15 
(6) Procesul de elaborare a P.M.U. va fi structurat în două 
etape distincte:  

i. etapa 1 – strategică 
ii. etapa 2 - operaţională 
iii. Etapa 3 – de monitorizare. 

La art. 15, alineatul (6) se modifică 
Art. 15 
(6) Procesul de elaborare a P.M.U. va fi structurat 
în trei etape distincte:  

a) etapa 1 – strategică 

b) etapa 2 - operaţională 

c) etapa 3 – de monitorizare. 

5.  Secţiunea 4 - Planul de mobilitate urbană 

Art. 15 

(9) Culegerea de date privind caracteristicile actuale ale 

mobilităţii pentru persoane şi marfă se face prin 

preluarea/integrarea/analizarea datelor de la ultimul 

recensământ al populaţiei şi locuinţelor şi din P.U.G., la 

nivel de unitate administrativ teritorială şi de la nivel de 

unitate teritorială de referinţă, şi prin: 

(a) Efectuarea interviurilor privind mobilitatea populaţiei 

(eşantion minim 1% din total populaţie); 

La art. 15 alineatul (9), litera a) se modifică 

Art. 15 

(9) Culegerea de date privind caracteristicile 

actuale ale mobilităţii pentru persoane şi marfă se 

face prin preluarea/integrarea/analizarea datelor de 

la ultimul recensământ al populaţiei şi locuinţelor şi 

din P.U.G., la nivel de unitate administrativ 

teritorială şi de la nivel de unitate teritorială de 

referinţă, şi prin: 

(a) Efectuarea interviurilor privind mobilitatea 

populaţiei (eşantion minim 1% din total populaţiei 

localității sau a zonei care este subiectul 

P.M.U.); 
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6.  Secţiunea 4 - Planul de mobilitate urbană 

Art. 15 

(14) P.M.U. utilizează măsuri organizaţionale, 
operaţionale şi de infrastructură pentru atingerea celor 5 
obiective, luând în consideraţie următoarele arii de 
intervenţie: 
 
 
a) Crearea unor artere ocolitoare localităţilor şi închiderea 
inelelor rutiere principale;  

La art. 15 alineatul (14), înainte de litera a) se 

introduce un text nou și se renumerotează 

literele 

Art. 15 

(14) P.M.U. utilizează măsuri organizaţionale, 

operaţionale şi de infrastructură pentru atingerea 

celor 5 obiective, luând în consideraţie următoarele 

arii de intervenţie: 

aº) Corelarea modalităților de transport cu 

densitatea urbană.  

 

7.  Secţiunea 5 - Planul urbanistic general (P.U.G.) 
Art. 17 
(2) Conform prevederilor art. 46, alin (3), lit g din Lege, 

Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen 

mediu şi lung cu privire la delimitarea zonelor în care se 

preconizează operaţiuni de regenerare urbană. Aceste 

zone vor fi delimitate pe limite cadastrale şi vor cuprinde 

zone omogene din punct de vedere funcţional, ce necesită 

implementarea unor operaţiuni integrate, caracterizate de 

una din următoarele situaţii: 

a) Zone centrale;  

b) Zone istorice ; 

c) Zone construite protejate; 

d) Zone din mari ansambluri de locuit; 

e) Zone locuite de comunităţi defavorizate, inclusiv 
aşezări informale; 

f) Zone de reconversie funcţională: 
- Situri industriale dezafectate; 

- Situri militare dezafectate; 

- Situri cu infrastructuri majore dezafectate.  

La art. 17, alineatul (2) se modifică 
Art. 17 
(2) Conform prevederilor art. 46, alin (3), lit g din 

Lege, Planul urbanistic general cuprinde prevederi 

pe termen mediu şi lung cu privire la delimitarea 

zonelor în care se preconizează operaţiuni de 

regenerare urbană. Aceste zone vor fi delimitate pe 

limite cadastrale şi vor cuprinde zone omogene din 

punct de vedere funcţional, ce necesită 

implementarea unor operaţiuni integrate, 

caracterizate de situaţii precum următoarele: 

... 
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8.  Secţiunea 5 - Planul urbanistic general (P.U.G.) 
Art. 17 

La art. 17, după alineatul (2) se introduce un 
nou alineat 
(2¹) Planul de acţiune pentru implementare și 
programul de investiţii publice propuse prin 
planul de urbanism general evidenţiează 
acțiunile, denumirea investițiilor, valoarea 
acestora, sursele posibile de finanțare, 
etapizarea realizării investiţiilor, stadiul 
implementării acestora la momentul realizării 
programului, părțile responsabile de 
implementare. 

9.  Art. 17  

(5) Planul urbanistic general se elaborează în format 

analog si digital (piese scrise şi desenate) pe suport 

topografic realizat în sistem de proiecţie Stereografică 

1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza 

unor măsurători la teren. 

La art. 17, după alineatul (5) se introduce un 

nou alineat 

 

 

 

(5¹) Planul Urbanistic General va include o baza 

de date geospațială realizată în format GIS, pe 

straturi tematice. 

10.  Secţiunea 6 - Planul Urbanistic Zonal 

Art. 18  

(3) Memoriul general are următorul conţinut cadru: 

a) descrierea situaţiei existente; 

b) concluziile studiilor de fundamentare privind 

disfuncţionalităţile c) rezultate din analiza critică a situaţiei 

existente; 

soluţiile propuse pentru eliminarea sau diminuarea 

acestora. 

 

 

 

La art. 18, după alineatul (3) se introduce un 

nou alineat  

(3¹) Monumentele istorice, zonele de protecţie şi 

zonele construite protejate se evidenţiază în 

planurile urbanistice zonale. Lipsa marcării 

acestora, atunci când regimul de protecție se 

aplică terenului reglementat, invalidează 

procedura de avizare a documentaţiei de 

urbanism. 
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11.  Art. 18  

(1) (4) Planul de acţiune pentru implementarea investiţiilor 
propuse prin planul de urbanism zonal, conform avizului 
de oportunitate prevăzut la art. 32, alin (3) din Lege, cu 
evidenţierea categoriilor de costuri ce vor fi suportate de 
investitorii privaţi şi categoriile de costuri ce vor cădea în 
sarcina autorităţii publice locale precum şi etapizarea 
realizării investiţiilor. 
 

La art. 18, după alineatul (4) se introduce un 

alineat nou 

(4¹)  Se pot elibera autorizații de construire în 

baza planurilor urbanistice zonale care prevăd 

trecerea de terenuri în proprietatea publică 

pentru realizarea unor obiective de 

infrastructură și dotări publice, doar după ce 

terenul a fost dezmembrat și trecut în 

proprietate publică. 

12.  Art. 18  

(9) Planurile de urbanism zonale pentru zone construite 

protejate, ca tipologie distinct de plan de urbanism ce se 

realizează în aplicarea Legii nr.5/2000 pentru 

aprobarea Planului de amenajarea teritoriului naţional, 

secţiunea a III-a Zone protejate, se elaborează în 

conformitate Reglementarea tehnică "Metodologie de 

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de 

urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)", 

aprobată prin ordinul ministrului transporturilor, 

construcţiilor şi turismului nr. 562/2003.  

La art. 18, alineatul (9) se modifică 

(9) Planurile de urbanism zonale pentru zone 

construite protejate, ca tipologie distinctă de plan 

de urbanism, se elaborează în conformitate 

Reglementarea tehnică "Metodologie de elaborare 

şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism 

pentru zone construite protejate (PUZ)", aprobată 

prin ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor 

şi turismului nr. 562/2003. Responsabilitatea 

elaborării Planurilor de urbanism zonale pentru 

zone construite protejate este a autorităților 

publice, în termen de maximum 5 ani de la 

delimitarea fiecărei zone construite protejate. 

13.  Art. 18  

(10) Planul de urbanism zonal se elaborează în format 

analog şi digital (piese scrise şi desenate) pe suport 

topografic actualizat, realizat în sistem de proiecţie 

Stereografică 1970. 

La art. 18, după alineatul (1) se introduce un 

alineat nou 

(10¹) Partea desenată a planului de urbanism 

zonal se predă autorității locale în format analog 

și digital (în extensiile: dwg, dwf sau .dxf). 
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14.   Art. 18  

Potrivit art. 47, alin. 3, lit. e, PUZ este necesar în 

cazul parcelărilor din care rezultă mai mult de 3 

parcele. Se poate solicita PUZ la a doua 

parcelare succesivă din care rezultă două 

parcele petrecută la mai puțin de o anumită 

perioadă de timp. 

15.  Secţiunea 7 - Planul urbanistic de detaliu 

Art. 19 

(3) Planul urbanistic de detaliu trebuie să cuprindă 

reglementări urbanistice privind: 

a) asigurarea accesibilităţii pietonale şi auto la noul 

obiectiv şi racordarea la reţelele edilitare 

existente/propuse; 

b) permisivităţi şi/sau constrângeri urbanistice (densităţi, 

distanţe, retrageri, aliniamente,alinierea construcţiilor, 

suprafeţe maxim edificabile, regim de înălţime, volumetrie 

etc.) privind volumele construite şi amenajările acestora; 

c) relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea, respectiv 

înscrierea obiectivului şi tratarea lui arhitecturală în raport 

cu cadrul construit şi natural învecinat; 

d) designul spaţiilor publice; 

e) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea 

construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor, prin continuitatea 

funcţiunilor sau înscrierea obiectivului într-o funcţiune 

compatibilă; 

f) regimul juridic al proprietăţilor şi circulaţia terenurilor; 

g) ilustrarea urbanistică a soluţiei propuse. 

La art. 19, după alineatul (3) se introduc două 

noi alineate 

(3¹) Monumentele istorice, zonele de protecţie şi 

zonele construite protejate se evidenţiază în 

planurile urbanistice de detaliu. Lipsa marcării 

acestora, atunci când regimul de protecție se 

aplică terenului reglementat, invalidează 

procedura de avizare a documentaţiei de 

urbanism. 

(3²) Se pot elibera autorizații de construire în 

baza planurilor urbanistice de detaliu care 

prevăd trecerea de terenuri în proprietatea 

publică pentru realizarea unor obiective de 

infrastructură și dotări publice, doar după ce 

terenul a fost dezmembrat și trecut în 

proprietate publică. 
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16.  Art. 19  

(4) Planul de urbanism de detaliu se elaborează în format 

analog şi digital (piese scrise şi desenate) pe suport 

topografic actualizat, realizat în sistem de proiecţie 

Stereografică 1970. 

La art. 19, după alineatul (4) se introduce un 

nou alineat 

(4¹) Partea desenată a planului de urbanism 

zonal se predă autorității locale în format analog 

și digital (în extensiile: .dwg, .dwf sau .dxf). 

17.  CAPITOLUL II - Documentaţii de amenajarea teritoriului şi 

de urbanism  

Secţiunea 7 - Planul urbanistic de detaliu 

... 

Art. 20 – Fundamentarea documentaţiilor de amenajarea 

teritoriului şi de urbanism  

... 

Art. 21 - Elaborarea documentaţiilor de amenajarea 

teritoriului şi de urbanism  

... 

CAPITOLUL III 

Avizarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de 

urbanism 

Este necesară separarea art. 20 și 21 de 

Secțiunea 7, acestea referindu-se la toate 

tipurile de documentații de urbanism.  

 

 

 

 

 

 

Este posibilă integrarea lor în Cap. III ce ar putea fi 

redenumit „Fundamentarea, elaborarea, avizarea 

și aprobarea documentaţiilor de amenajarea 

teritoriului şi de urbanism” 
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18.  Art. 26 

(1) Propunerea de avizare a Comisiei tehnice de 

amenajarea teritoriului şi urbanism de la nivel judeţean 

sau local, după caz, care fundamentează avizul 

arhitectului şef, se emite în condiţiile legii, pe baza analizei 

documentaţiei complete, părţi scrise şi desenate.  

La art. 26 se modifică alineatul (1) 

(1) Propunerea de avizare a Comisiei tehnice de 

amenajarea teritoriului şi urbanism de la nivel 

judeţean sau local, după caz, care fundamentează 

avizul arhitectului şef, se emite în condiţiile legii, pe 

baza analizei documentaţiei, părţii scrise şi 

desenate și a referatului de specialitate al 

aparatului arhitectului șef. La cerere, membrii 

comisiei tehnice pot consulta pe loc 

documentația completă supusă avizării în 

vederea formulării propunerii de avizare.  

 

La art. 26, după alineatul (1) se introduce un 

nou alineat 

(1¹) Referatul de specialitate al aparatului 

arhitectului șef conține cel puțin următoarele 

informații: elaborator, beneficiar, suprafața 

terenului reglementat, regim de proprietate, 

încadrare PUG (utr, indicatori), încadrare plan 

urbanistic în vigoare (funcțiune, indicatori), 

regim propus (funcțiune, indicatori), punct de 

vedere referent, punct de vedere arhitect șef, 

observații referitoare la prezența în ședințe 

anterioare ale Comisiei tehnice de amenajarea 

teritoriului şi urbanism. 
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19.   După art. 26 se introduce un nou articol 

Art. 26¹ 

Introducerea avizului preliminar în circuitul 

avizării: 

( aviz de oportunitate > ) aviz preliminar & avize 

specifice > aviz de urbanism pe modelul 

Primăriei Timișoara (atît avizul preliminar, cât și 

avizul de urbanism sunt discutate în CTATU) 

20.   Avizul de oportunitate să fie obligatoriu și 

pentru documentațiile de urbansim inițiate de 

autoritatățile publice. 

21.   Posibilă referire la Comisie de estetică, 

subcomisie a CTATU pe modelul Primăriei Cluj 

22.   După art. 27 se introduce un nou articol 

Art. 27¹ 

Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de 

urbanism elaborate înainte de 1 februarie 2012 

şi neaprobate până la data intrării în vigoare a 

Legii 190/2013 se vor face în condiţiile Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul în forma acesteia în vigoare la 

momentul aprobării documentației de urbanism.  
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23.  Art. 28 

(1) Perioada de valabilitate a documentaţiilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism se stabileşte de 

către autoritatea administraţiei publice locale abilitată să 

aprobe documentaţia, în conformitate cu gradul de 

complexitate şi cu prevederile acesteia. 

La art. 28, alineatul (1) se modifică 

(1) Perioada de valabilitate a documentaţiilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism se 

stabileşte de către autoritatea administraţiei 

publice locale abilitată să aprobe documentaţia, în 

conformitate cu gradul de complexitate şi cu 

prevederile acesteia și nu poate depăși 

momentul aprobării unei documentații de 

urbansim de rang superior care include 

respectiva zonă. 

24.  Art. 28  

(2) Conform art. 56 alin. (5) din Lege, valabilitatea 

prevederilor documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi 

urbanism se extinde de drept pentru acele investiţii care 

au început în timpul perioadei de valabilitate, respectiv a 

fost demarat procesul de autorizare şi/sau executare a 

lucrărilor de construcţii, până la finalizarea acestora.  

La art. 28, alineatul (2) se modifică 

(2) Conform art. 56 alin. (5) din Lege, valabilitatea 

prevederilor documentaţiilor de amenajarea 

teritoriului şi urbanism se extinde de drept pentru 

acele investiţii care au început în timpul perioadei 

de valabilitate, respectiv pentru care a fost 

demarat procesul executare a lucrărilor de 

construcţii, până la finalizarea acestora. 

25.  CAPITOLUL IV 

Perioada de valabilitate a documentaţiilor de amenjarea 

teritoriului şi de urbanism 

Art. 28 

La art. 28, după alineatul (3) se introduce un 

nou alineat 

(3¹) De la momentul aprobării Planului 

Urbanistic General, valabilitatea 

documentațiilor de urbanism inferioare, anterior 

aprobate, nu poate depăși 18 luni. 
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26.  CAPITOLUL V 

Actualizarea şi monitorizarea documentaţiilor de 

amenajarea teritoriului şi de urbanism 

Art. 31 

(5) În cadrul structurii documentaţiilor de amenajarea 
teritoriului sau de urbanism ce face obiectul actualizării, 
este obligatorie elaborarea unei secţiuni care să cuprindă 
o evaluare a modului de implementare a prevederilor 
documentaţiei anterioare. 

La art. 31, după alineatul (5) se introduce un 

nou alineat 

(5¹) Administrația publică locală centralizează 

informații despre suprafețele reglementate spre 

a trece în proprietate publică prin documentații 

de urbanism, stadiul transferului de proprietate 

și întreprinde măsuri în acest sens. 

27.  Art. 32 

(2) Ţinerea la zi a documentaţiilor privind activitatea de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism constituie una din 

metodele de monitorizare a aplicării documentaţiilor 

aprobate şi este în sarcina compartimentelor de 

specialitate ale autorităţilor administraţiei publice de 

specialitate. Ţinerea la zi urmăreşte marcarea 

sistematică, atât în format electronic cât şi în piesele 

scrise şi desenate ale documentaţiilor, a modului de 

realizare a propunerilor, în special a obiectivelor de 

utilitate publică, a restricţiilor impuse pentru protecţia 

împotriva riscurilor naturale, precum şi a eventualelor 

modificări sau detalieri prin planuri urbanistice aprobate.  

La art. 32, după alineatul (2) se introduce un 
nou alineat 
(2¹) Ţinerea la zi a documentaţiilor privind 

activitatea de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism se face în Sistem Informațional 

Geografic (GIS). 
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28.  Art. 33 

(2) Consiliul judeţean asigură preluarea, în condiţiile legii, 

în documentaţiile de amenajarea teritoriului şi de 

urbanism elaborate la nivel local, a prevederilor cuprinse 

în planurile de amenajarea teritoriului naţional, regional 

şi/sau zonal, după caz, cu privire la amplasarea 

investiţiilor prioritare de inţeres naţional, regional sau 

judeţean. 

 

La art. 33, după alineatul (2) se introduc două 
noi alineate 
(2¹) Ministerul de resort, respectiv, Consiliile 
Județene sau Consiliul General al Municipiului 
București asigură, prin avizele emise, corelarea 
documentațiilor de urbanism referitoare la 
zonele de graniță ale U.A.T.  
(2²) Aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
ai lucrărilor de interes național, județean sau 
local etapă a procedurii de expropriere definite 
de Legea 255/2010 se face în baza unei 
documentații de urbanism. 

29.  Art. 36 

(1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să 

verifice, prin structurile de specialitate din domeniul 

amenajării teritoriului şi urbanismului, următoarele: 

a) la solicitarea avizului de oportunitate – 
conformitatea documentaţiei depuse cu conţinutul 
specific stabilit în prevederile art. 32 alin (6) din 
Lege; 

La art. 36 alineatul (1), litera a) se modifică 

(1) Autorităţile administraţiei publice locale au 

obligaţia să verifice, prin structurile de specialitate 

din domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, 

următoarele: 

a) la solicitarea avizului de oportunitate – 

conformitatea documentaţiei depuse cu conţinutul 

specific stabilit în prevederile art. 32 alin (6) din 

Lege și existența procesului verbal de recepție a 

suportului topografic Stereo 1970; 
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30.   După articolul 36 se introduce un nou articol 
Art. 36¹ 

(1) În cazul în care prin cererea pentru emiterea 

certificatului de urbanism se solicită o 

modificare de la prevederile documentaţiilor de 

urbanism aprobate pentru zona respectivă sau 

dacă condiţiile specifice ale amplasamentului 

ori natura obiectivelor de investiţii o impun, 

autoritatea publică locală are dreptul, în 

condițiile legii, ca, prin certificatul de urbanism, 

să permită întocmirea documentaţiei tehnice 

pentru autorizaţia de construire, fără elaborarea 

unei documentaţii de urbanism, în situaţia 

construirii pe o parcelă în cadrul unui front 

preexistent în care clădirile de pe parcelele 

adiacente au acelaşi regim de înălţime cu cel 

solicitat, prin racordare la fronturile existente.   
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31.  CAPITOLUL VIII - Dispoziţii finale 

Art. 40 

(3) Potrivit prevederilor art.64 din Lege, şi în conformitate 

cu prevederile Ordonanţei  

Guvernului nr.63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului 

de Stat în Construcţii – ISC, cu modificările şi completările 

ulterioare, controlul statului în amenajarea teritoriului şi 

urbanism se exercită de către acesta, pe întreg teritoriul 

ţării. ISC poate dispune controale tematice, măsuri şi 

sancţiuni, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

 

Este necesară mutarea art. 39 și 40 de la Cap. 

VIII la Cap. VI - Atribuţiile administraţiei publice 

și introducerea la actualul art. 40, după alineatul 

(3) a patru noi alineate 

Art. 40 

(3º) La sesizările privind legalitatea unei 

documentații de urbanism, Inspectoratul de Stat 

în Constructii este obligat să se pronunte în 

termen de 30 de zile. 

(3¹) Pentru documentațiile de urbanism pentru 

care constată încalcarea prevederilor legale, 

Inspectoratul de Stat în Constructii sesizează în 

termen de 5 zile Prefectul, indicându-se 

motivele pentru care documentaţia încalcă 

prevederile legale. 

(3²) Inspectoratul de Stat in Constructii are 

drept la acțiune în justiție în probleme de 

urbanism, având calitate procesuală activă în 

litigiile care au ca obiect documentațiile de 

urbanism. 

(3³) În termen de 15 zile de la comunicarea 

Inspectoratului de Stat în Constructii privind  

încalcarea prevederilor legale de către 

documentațiile de urbanism, Prefectul este 

obligat să înainteze o acțiune în contencios 

administrativ pentru anularea documentației, în 

baza motivelor indicate de Inspectoratul de Stat 

în Construcții și a altor motive pe care le 

consideră relevante. 
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32.   Este necesară referirea la sancțiuni pentru 
nerespectarea art. 43 (despre publicarea 
documentațiilor de urbanism). 

33.  Anexa nr. 1, F1 – Aviz de oportunitate eliberat de către 
UAT de bază 
7 [...] 

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată 

durata de valabilitate a certificatului de urbanism 

nr…………………………… din ……………. emis de 

………………….. 

 
 
Prezentul aviz este valabil 3 ani de la data 

emiterii sale. 

34.  Anexa nr. 1, F2 – Aviz de oportunitate eliberat de către 

Consiliul Judeţean 

14 [...] 

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată 

durata de valabilitate a certificatului de urbanism 

nr…………………………… din ……………. emis de 

………………….. 

 

 

 

Prezentul aviz este valabil 3 ani de la data 

emiterii sale. 

35.  Anexa nr. 1, F3 – Aviz de oportunitate eliberat de către 

consiliul judeţean pentru un PUZ ce cuprinde teritoriile a 

cel puţin 2 UAT de bază 

21 [...] 

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată 

durata de valabilitate a certificatului de urbanism 

nr…………………………… din ……………. emis de 

………………….. 

 
 
 
 
 
Prezentul aviz este valabil 3 ani de la data 

emiterii sale. 

36.  Anexa nr. 1, F6 – Adresă către Consiliul Judeţean 

5 [...] 

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată 

durata de valabilitate a certificatului de urbanism 

nr…………………………… din ……………. emis de 

………………….. 

 
 
Prezentul aviz este valabil 3 ani de la data 

emiterii sale. 
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37.  Anexa nr. 1, F7 – Aviz Plan Urbanistic Zonal 

Amplasare, delimitare, suprafaţă zona studiată în 

PUZ:…… 

Anexa 1, F7 – Aviz Plan Urbanistic Zonal 

”Amplasare, delimitare, suprafaţă zona studiată, 

suprafață reglementată în PUZ:……” 

38.  Anexa nr. 1, F7 – Aviz Plan Urbanistic Zonal 

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată 

durata de valabilitate a certificatului de urbanism 

nr…………………………… din ……………. emis de 

………………….. 

 
Prezentul aviz este valabil 2 ani de la data 

emiterii sale. 

39.  Anexa nr. 1, F78 – Aviz Plan urbanistic de detaliu 

Amplasare, delimitare, suprafaţă zona studiată în 

PUD:…… 

Anexa 1, F78 – Aviz Plan Urbanistic Zonal 

Amplasare, delimitare, suprafaţă zona studiată, 

suprafață reglementată în PUD:…… 

40.  Anexa nr. 1, F8 – Aviz Plan urbanistic de detaliu 

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată 

durata de valabilitate a certificatului de urbanism 

nr…………………………… din ……………. emis de 

………………….. 

 
Prezentul aviz este valabil 2 ani de la data 

emiterii sale. 

41.  Anexa nr. 2 

PUG > Piese scrise > Memoriu General >  

Planul de acțiune pentru implementarea planului 

Anexa 2 

PUG > Piese scrise > Memoriu General >  

Planul de acțiune pentru implementare și 

programul de investiţii publice 

42.   Se poate concepe o anexă nouă la Norme, Anexa 4 
pentru termeni neexplicați în Anexa 2 a Legii 
350/2001 sau clarificarea unora 
 
Posibili termeni și expresii: interes public, 
dezvoltare urbană integrată, peisaj cultural, etc. 
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