
 

 
 
 

 

 

DRAFT 
 

ORDINUL 

nr. ....………./........………………. 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările 
şi completările ulterioare 

 

 

 

 Ţinând cont de prevederile Art. II din Legea nr.190/2013 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 10 iulie 2013,  

 
  în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr.1/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu 
modificările ulterioare, 

 

 

Viceprim-ministru, 

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite prezentul 

ORDIN: 

 

 Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

ANEXA LA OMDRAP NR................... 

 

 

NORMELE METODOLOGICE  

DE APLICARE A LEGII NR. 350/2001 PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI 
URBANISMUL 

 

PREAMBUL 

În cuprinsul prezentelor norme metodologice, Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare se va 

denumi Lege. Pentru celelalte acte normative menţionate se specifică numărul şi titlul 

acestora. 

 

Art. 1 

(1) Prezentele Norme metodologice sunt elaborate în scopul aplicării unitare a 
prevederilor Legii, precum şi în corelare cu prevederile aplicabile în domeniul 
amenajării teritoriului şi urbanismului, ale altor acte normative în vigoare. 

(2) Modalitatea detaliată de elaborare a strategiilor de dezvoltare teritorială, a 
documentaţiilor de amenajare a teritoriului, a documentaţiilor de urbanism şi a 
planurilor de mobilitate urbană se stabileşte prin ghiduri metodologice care se 
aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale cu 
atribuţii în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului. 

 

Art. 2 

(1) În vederea asigurării dezvoltării echilibrate, coerente şi durabile a teritoriului 
naţional, autorităţile administraţiei publice locale îşi armonizează deciziile în 
domeniul planificării teritoriale, cu respectarea principiilor descentralizării şi 
autonomiei locale. 

(2) Armonizarea deciziilor de utilizare a teritoriului se realizează prin consultarea 
reciproca a autorităţilor administraţiei publice locale învecinate, cu privire la 
proiectele de planuri de amenajarea teritoriului sau de urbanism, pentru proiectele 
care au ca scop lucrări pe zone aflate la limita unităţii administrativ teritoriale. 

 
Art. 3 

(3) Elaborarea strategiilor de dezvoltare (prin direcţionarea globală pe termen lung 
sau sectorială a acţiunilor), a politicilor de dezvoltare (ca mijloace politico-
administrative, organizatorice şi financiare utilizate în scopul realizării strategiei), a 
programelor de dezvoltare (ca ansamblu de obiective concrete propuse pentru 
realizarea politicilor), precum şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism (ca instrumente de aplicare şi control al dezvoltării), impune constituirea, 
întreţinerea, extinderea şi dezvoltarea bazei de date urbane şi teritoriale  în 
domeniul specific, cu respectarea specificaţiilor tehnice impuse de 
Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de 
instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană 
(INSPIRE).  

 

http://lege5.ro/Gratuit/gi3tamjqhe/directiva-nr-2-2007-de-instituire-a-unei-infrastructuri-pentru-informatii-spatiale-in-comunitatea-europeana-inspire?pid=&d=2007-04-25


  

 

 

(2) La elaborarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului si de urbanism se 
utilizează limitele unităţilor administrativ teritoriale disponibile în geo-portalul INIS 
gestionat de Agenţia Naţională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, care poate fi 
accesat la adresa http//geoportal.ancpi.ro/catalog-main-home.page.  
 
(3) În situaţia existenţei unor litigii cu privire la limitele prevăzute la alin. (1), zonele 
aflate în litigiu se evidenţiază explicit în planşele componente ale documentaţiilor de 
amenajarea teritoriului şi de urbanism. Aceste zone vor fi prevazute cu interdicţie de 
construire până la reglementarea situatiei juridice dar în cadrul documentatiilor de 
amenajarea teritoriului si urbanism, pentru asigurarea coerenţei dezvoltării spaţiale, 
vor fi cuprinse prevederi cu privire la modul de ocupare şi utilizare al terenului şi 
priorităţi de dezvoltare. 
 
(3) Nu pot fi avizate şi aprobate documentaţiile de amenajarea teritoriului şi 
documentaţiile de urbanism care sunt elaborate pentru zone ce cuprind terenuri în 
litigiu în procent mai mare sau egal cu 50% din suprafaţa totală a zonei care face 
obiectul documentaţiei. 
 
Art. 4  

(1) Planul de amenajare a teritoriului zonal regional, denumit în continuare 
P.A.T.Z.R., reprezintă documentul de planificare strategică teritorială, care 
stabileşte cadrul general de dezvoltare spaţială pe termen lung, de regulă 10-15  ani, 
prin care se corelează investiţiile publice sectoriale în plan teritorial, la nivel 
regional. Nivelul regional este stabilit prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea 
regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare. 

(2) Prevederile P.A.T.Z.R. detaliază Strategia Naţională de Dezvoltare Teritorială şi  
se coreleaza cu Planurile de dezvoltare regională, cu secţiunile Planurilor de 
amenajarea teritoriului national, cu Strategia Naţională de Dezvoltare Regională, cu 
programele guvernamentale sectoriale şi altele asemenea. 

(3) Prevederile P.A.T.Z.R. sunt obligatorii pentru documentaţiile de amenajarea 
teritoriului de nivel inferior şi pentru documentaţiile de urbanism, precum şi pentru 
fundamentarea, din punct de vedere teritorial, a investiţiilor publice de interes 
regional. 

(4) Prin P.A.T.Z.R. se identifică şi se stabilesc măsuri privind: 
a) păstrarea echilibrului între necesităţile de dezvoltare economica şi sociala la 
nivelul fiecarei regiuni, cu protejarea, utilizarea durabila si valorificarea resurselor 
disponibile; 

b) identificarea oportunităţilor de cooperare între judeţele ce compun regiunea şi 
parteneriatele privind dezvoltarea interregională, regională si locală. 

c) soluţionarea problematicilor identificate privind profilul socio-economic şi 
zonificarea teritoriului, în funcţie de posibilităţile de dezvoltare pentru teritorii, 
grupate într-o zona cu caracteristici comune, geografice, economice şi/sau de alta 
natura; 

d) corelarea proiectelor amplasate pe teritoriul mai multor judeţe componente sau 
care traversează şi regiuni vecine sau părţi ale acestora; 

e) Structurarea unei reţele policentrice a sistemului de localităţi si promovarea 
cooperarii dintre mediul urban-urban, urban – rural şi rural – rural. 

 

Art. 5 

(1) P.A.T.Z.R. este compus din secţiuni specializate ce detaliază la nivel regional 
prevederile Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României şi ale Planului de 
amenajarea teritoriului naţional. 



  

 

 

(2) Secţiunile P.A.T.Z.R. sunt: Căi de comunicaţie, Ape, Zone protejate, Reţeaua de 
localităţi, Zone de risc natural şi tehnologic, Turismul, Dezvoltarea rurală, 
Infrastructura de socială şi de educaţie.  

 
Art.6 

(1) Pentru fiecare secţiune specializată, P.A.T.Z.R. este structurat în secţiuni după 
cum urmează: 

a) o secţiune integrată cu toate regiunile de dezvoltare; 
b) câte o secţiune pentru fiecare regiune de dezvoltare. 

 (2) P.A.T.Z.R. se organizează pe părţi, dupa cum urmează: 
a) partea I: analiza situaţiei existente, identificarea elementelor care 
condiţionează dezvoltarea, cu evidenţierea problemelor disfunctionalitatilor şi 
tendinţelor, precum şi identificarea zonelor cu potenţial natural sau cultural; 

b)  partea a II-a: diagnosticul prospectiv şi general; 
c) partea a III-a: strategia de dezvoltare teritorială regională; 
d) partea a IV-a: politici publice teritoriale, programe, proiecte. 

 
(3) P.A.T.Z.R. conţine piese scrise si desenate, după cum urmează: 

a) piese scrise: studiile de fundamentare şi memoriul general al P.A.T.Z.R.. 
b) piese desenate: planşe, planuri şi hărţi, scheme, cartograme, grafice şi altele 
asemenea, întocmite la o scara adecvată reprezentării lizibile a elementelor 
studiate şi propuse din teritoriul zonal regional, atât pentru secţiunea integrată  
cît şi pentru secţiunile aferente regiunilor de dezvoltare.  

 

Art. 7 

(1) Memoriul prevăzut la art.6 alin.(2) lit.a) reprezintă documentul cu caracter 
analitic şi sintetic concluziv şi conţine elemente de analiza multicriterială. 

(2) Studiile de fundamentare a P.A.T.Z.R. prevazute la art.6 alin.(2) lit.a) tratează 
într-o manieră integrata, urmatoarele teme de interes regional, fără a fi limitate la 
acestea: 

 analize teritoriale: cadru natural, accesibilitate, sistemul de localităţi, zone cu 
specific geografic sau funcţional, infrastructura, patrimoniul construit, locuirea 

 analize economice sectoriale: agricultura, industria, serviciile şi turismul, 
distribuţia forţei de muncă şi distribuţia întreprinderilor şi investiţiilor, 
potenţialul de competitivitate economică; 

 analize socio-demografice: distribuţia, dinamica şi caracteristicile populaţiei, 
infrastructura socială; 

 starea mediului: calitatea factorilor de mediu şi sursele de poluare, riscuri 
naturale şi antropice, impactul schimbărilor climatice, elemente de peisaj; 

 (3) Concluziile studiilor de fundamentare sunt preluate în memoriu şi fundamentează 
prevederile şi concluziile P.A.T.Z.R. 
(4) Implicarea actorilor regionali în elaborarea P.A.T.Z.R. se realizează prin crearea 
Parteneriatului Regional, structură consultativă formată din reprezentanţi ai 
agenţiilor regionale şi naţionale precum şi ai ministerelor implicate în dezvoltarea 
spaţială şi regională, reprezentanţi ai mediului economic, academic şi ai societăţii 
civile.  

 

Art. 8 

Autoritatea administratiei publice centrale responsabilă cu domeniul amenajarii 
teritoriului şi urbanismului iniţiază şi coordonează elaborarea P.A.T.Z.R. şi propune 
aprobarea acesteia prin hotarare a Guvernului, în condiţiile legii. 

 



  

 

 

 

Art. 9  

Planul de amenajarea teritoriului judetean, denumit în continuare P.A.T.J., este 
structurat pe părţi, după cum urmează: 

a) partea 1: analiza situaţiei existente, identificarea elementelor care condiţionează 
dezvoltarea, cu evidenţierea problemelor, disfuncţionalităţilor şi tendinţelor, precum 
şi identificarea zonelor cu potenţial natural sau cultural; 

b)  partea a 2-a: diagnostic prospectiv şi general; 

c)  partea a 3-a: strategia de dezvoltare teritorială a județului; 
d) partea a 4-a: planul de actiune pentru implementarea prevederilor planului - 
politici publice teritoriale, programe şi proiecte. 

 

Art. 10  

Partea 1 a  P.A.T.J. cuprinde, cel puţin, urmatoarele capitole de analiză: 
1. Structura teritoriului: 

1.1 Localizare geografica ; 
1.2 Cadrul natural/mediul; 
1.3 Patrimoniul natural şi construit; 
1.4 Reteaua de localitati; 
1.5 Infrastructurile tehnice majore; 
1.6 Zonificarea teritoriului; 

2. Structura socio-demografica: 
2.1. Evolutia populatiei si potentialul demografic; 
2.2. Resursele umane; 
2.3. Infrastructura socială (educaţie, infrastructura medicală); 

3. Structura activitatilor economice (conform clasificarii CAEN); 
4. Contextul teritorial interjudetean, regional si national: 

4.1. Coridoare de transport, orase-poartă; 
4.2. Structură policentrică, poli de crestere şi de dezvoltare, centre urbane; 
4.3. Zone de cooperare transfrontaliera, sisteme urbane transfrontaliere; 

     4.4. Zone metropolitane, periurbane, zone urbane funcţionale. 
 

Art. 11 

(1) În partea a 2-a a P.A.T.J. se stabileşte diagnosticul prospectiv al dezvoltării 
teritoriale a judeţului, pe domeniile-ţintă şi componentele acestora, în baza 
problemelor, disfuncţionalităţilor şi tendinţelor majore, identificate în partea 1.  

(2) Diagnosticul general are ca scop integrarea rezultatelor analizelor în vederea 
evidenţierii principalelor aspecte negative care afectează structurile teritoriale, 
sociale şi economice ale judeţului, precum şi a potenţialului de care acesta 
beneficiază. Diagnosticul general stabileste relaţiile dintre diferitele domenii, în 
scopul formulării sintetice a problemelor identificate şi al stabilirii ierarhiei 
prioritatilor de solutionare, in functie de complexitatea problemelor. 

(3) Prin diagnosticul prospectiv se urmăreşte investigarea şi estimarea evoluţiilor 
viitoare ale fenomenelor şi proceselor din domeniile-tinta diagnosticate, pentru 
evidentierea problemelor şi oportunităţilor legate de desfăşurarea acestora, 
raportate la necesităţile şi obiectivele colectivităţilor.  

 
 
 
 
 
 



  

 

 

Art. 12 

(1) În partea a 3-a P.A.T.J., strategia de dezvoltare teritorială a judeţului cuprinde 
direcţiile şi priorităţile de dezvoltare a judetului în plan teritorial, stabilite în baza 
diagnosticului prospectiv, urmărind să se asigure eliminarea/reducerea decalajelor 
de dezvoltare. 

(2) Pentru o structurare mai bună a propunerilor de dezvoltare, pot fi elaborate 
secţiuni pe teme sectoriale şi fişe detaliate pe unităţi administrativ teritoriale ale 
componentelor, pentru a fi preluate în planurile urbanistice generale.  

Art 13 

In partea a 4-a, planul de acţiune cuprinde, în principal, măsuri de organizare în timp,  
precizarea responsabilităţilor şi a surselor de finanţare, a politicilor publice, 
programelor şi proiectelor necesare dezvoltării durabile şi competitive a teritoriului. 
 
Art. 14  
(1) Planurile de amenajarea teritoriului zonale intercomunale, interorăşeneşti şi  
interjudeţene se întocmesc pentru soluţionarea unor probleme specifice apărute în 
zone ce cuprind parţial sau în întregime, teritoriul administrativ al mai multor unităţi 
administrativ teritoriale. În cazul acestui tip de documentaţie domeniile ţintă se 
tratează în mod diferenţiat în funcţie de obiectivele propuse şi se completează cu un 
capitol specific privind cooperarea interjudeţeană. 
(2) În cazul în care obiectul planului este unu teritoriu de graniţă – teritoriu  
(interjudeţean) frontalier – se va pune accentul şi pe cooperarea transfrontalieră, ca 
modalitate complementară de dezvoltare socio-economică în profil teritorial. Pentru 
dezvoltarea cooperării transfrontaliere este necesară cunoaşterea potenţialului de 
cooperare din teritoriul situat de cealaltă parte a frontierei.  

 

Art. 15 

(1) În conformitate cu art. 431 din Lege, în vederea asigurării dezvoltării coerente şi 
durabile, corelării priorităţilor de dezvoltare şi eficientizării investiţiilor publice, 
valorificării resurselor naturale şi culturale, autorităţile administraţiei publice locale 
ale unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul aglomerărilor urbane şi zonelor 
metropolitane definite conform legislaţiei în vigoare, elaborează strategia de 
dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană ca documentaţie de 
planificare teritorială integrată pentru fundamentarea planurilor urbanistice 
generale. 

(2) Strategia prevăzută la alin. (1) se elaborează în cadrul unui parteneriat format 
din reprezentanţi ai consiliului judeţean şi ai autorităţilor administraţiilor publice 
locale din oraşul-centru polarizator, împreună cu toate comunele învecinate, şi, după 
caz, din reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.  

(3) Strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană se 
elaboreaza pentru unităţile administrativ teritoriale ce fac parte aglomerările 
urbane/zonele metropolitane stabilite conform legii, organizate sub forma de 
asociaţii de dezvoltare intercomunitară (ADI). În cazul în care ADI nu este formată 
aşa încat să fie asigurata continuitatea spatiala, în cadrul strategiei de dezvoltare 
teritorială zonală periurbană/metropolitană pot fi integrate in cadrul documentatiei 
si alte teritorii ale UAT ce nu fac parte din ADI/ZM.  

(4) Strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană va cuprinde 
urmatoarele elemente: 

- Analiza situatiei existente 

- Diagnostic 

- Viziune 

- Obiective strategice si directii de actiune 

- Planul de acţiune cu proiecte pe termen scurt, mediu si lung 

- Elemente ce trebuie preluate în cadrul planulurilor de urbanism general 



  

 

 

- Indicatori de monitorizare 

 

Art.16 

(1) Conform prevederilor art.431 şi art.461 din Lege, planul de mobilitate urbană, 

denumit în continuare P.M.U., este o documentatie complementara strategiei de 

dezvoltare teritorială periurbană/metropolitană şi planului urbanistic general 

(P.U.G.) şi reprezintă instrumentul de planificare strategică tertorială prin care este 

corelată dezvoltarea spaţială a localităţilor şi a zonei periurbane/metropolitane a 

acestora cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor şi mărfurilor. 

(2) Teritoriul aferent P.M.U. cuprinde teritoriul administrativ al localităţii urbane 

care a generat P.M.U.,  şi teritoriul aflat în zona periurbana sau metropolitană, ce 

poate fi delimitată printr-un studiu de specialitate.  În cazul în care localitatea 

urbană face parte dintr-o asociaţie de dezvoltare intercomunitară (ADI)/zonă 

metropolitană, teritoriul supus studiului va cuprinde cel puţin teritoriul administrativ 

al unităţilor administrativ teritoriale ce fac parte din ADI/zona metropolitană. 

(3) Documentul se elaborează în format tiparit şi în format GIS (model de 

mobilitate), fiind corelat în mod direct cu propunerile de dezvoltare spaţială ale 

unităţilor administrativ teritoriale din zona de studiu, de către echipe de lucru 

pluridisciplinare ce vor cuprinde specialişti atestaţi conform legii în domeniul 

urbanismului, mobilităţii şi traficului.    

(4) Planul de mobilitate urbană se avizează de către Comisia tehnică de amenajarea 

teritoriului şi urbanism şi de catre Comisia de circulaţii/ comisia de siguranţa rutieră 

şi fluidizare a traficului, după caz, organizate conform legii la nivelul primariilor si 

consiliilor judeţene şi se aproba de către consiliile locale.   

(5) Având în vedere complementaritatea prevederilor din cadrul P.U.G. şi P.M.U., 

acestea pot fi elaborate concomitent, bazându-se pe o viziune de dezvoltare 

integrată la nivelul  teritoriului studiat, în acest sens, autorităţile publice locale 

organizând grupuri de lucru comune.    

(6)   În elaborarea PMU vor fi consultaţi principalii  operatori de transport public, 

principalii agenţi economici din teritoriul studiat care au potenţial major de atragere 

şi generare a traficului. 

(7) PMU are rolul de modelare și control a mobilităţii în raport cu nevoile şi 

priorităţile de dezvoltare spaţială de la nivelul oraşului, pe principiul reducerii nevoii 

de deplasare motorizată, orientării către servicii de transport public şi  asigurării 

unui nivel optim de accesibilitate si eficientizare a consumului energetic  prin: 

or rutiere 
principale  

nemotorizat  

 

 
Organizarea intermodalităţii şi a polilor de schimb intermodal  

’30 şi car-free  

 

oraşe şi aglomeraţii urbane   



  

 

 

 i integrarea infrastructuriilor de transport 
abandonate si integrarea acesora in reteaua majora de transport de la nivelu oraslor 
(trasee feroviare dezafectate, zone logistice) pentru asigurarea serviciilor de 
transport metropolitan 

(8)  P.M.U.  este structurat dupa cum urmează: 
Partea  1 
1. Introducere 
2. Analiza situaţiei existente şi diagnostic  

2.1.1. Tendinţe socio-economice ale mobilităţii 
2.1.2. Reţeaua majora de circulatii 
2.1.3. Staţionarea  
2.1.4. Transport public 
2.1.5. Mijloace alternative de transport  
2.1.6. Deplasări cu bicicleta 
2.1.7. Mersul pe jos si persoane cu mobilitate redusa 
2.1.8. Siguranţa în trafic 
2.1.9. Transport de marfă  
2.1.10. Mobilitate turistică 
2.1.11. Mediu 
2.1.12. Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate  

Partea  2  
3. Obiective si directii de actiune 

3.1.1. La scara periurbana/metropolitana 
3.1.2. La scara localitaţilor 
3.1.3. La nivelul cartierelor /zonelor cu nivel ridicat de complexitate 

4. Scenarii de mobilitate pe baza modelului de trafic 
4.1.1. Scenariu de mobilitate la scara periurbană/metropolitană 
4.1.2. Scenariu de mobilitate la scara localităţii 
4.1.3. Scenariu de mobilitate la nivelul cartierelor /ariilor cu nivel ridicat de 

complexitate 
Partea  3  
5. Planul de actiune 

a) Interventii majore asupra infrastructurii de circulaţii 
b) Trasee pietonale 
c) Trasee pentru biciclişti 
d) Transport public 
f)  Gestiunea intermodalitatii 
g)  Gestiunea staţionării, a zonelor 30 si a celor de reducere a traficului de tranzit 
local  

i) managementul  mobilităţii în  zona centrală 
j) Logistica şi transportul de marfuri 
k) Operaţiuni urbanistice necesare  

6. Monitorizarea implemenentării Planului de Mobilitate Urbana  

 

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

(1) Conform prevederilor art.46 din Lege, planul urbanistic general, denumit în 
continuare P.U.G., cuprinde piese scrise şi desenate cu privire la: 

a) diagnosticul prospectiv, realizat pe baza analizei evolutiei istorice, precum si 
a previziunilor economice şi demografice, precizînd nevoile identificate în 
materie de dezvoltare economică, socială şi culturală, de mediu, locuire, 
transport, spaţii si echipamente publice şi servicii; 

b) strategia de dezvoltare spaţială a localităţii; 
c) regulamentul local de urbanism aferent acestuia; 
d) planul de acţiune pentru implementare şi programul de investitii publice; 
e) planul de mobilitate urbana. 



  

 

 

(2) Conţinutul planurilor urbanistice generale este diferenţiat şi cuprinde piese 
obligatorii şi opţionale, în funcţie de complexitatea problematicii generată de 
categoria unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv urbane sau rurale, numărul de 
locuitori şi încadrarea în reţeaua de localităţi, stabilită prin lege. în anexa nr. 1 care 
face parte integranta din prezentele norme, este prezentat in mod sintetic continutul 
documentaţiilor, diferenţiat pe medii si pe categorii de localitati, respectiv: 

a) municipiile de rang 0 şi I; 
b) municipii de rang II; 
c) orase de rang III; 
d) localităţi de rang IV. 

(3) 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 urbanistice 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 urmatoarele situaţii: 

a) Zone centrale  
b) Zone istorice 
c) Zone din mari ansambluri de locuit 
d) Zone de reconversie funcţională 

 Situri industriale dezafectate 

 Situri militare dezafectate 

 Situri cu infrastructuri majore dezafectate  
 
 

Art. 18  

(1)  În conformitate cu    Art. 47. - (1)  din Lege, Planul urbanistic zonal este 

instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se 

coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, 

caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană 

accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare 

urbană integrată a zonei cu Planul urbanistic general. 

(2) Planul urbanistic zonal (P.U.Z.) cuprinde reglementări specifice detaliate pentru 

zona studiată, cu privire la modul de utilizare a terenurilor şi determinarea 

condiţiilor de amplasare şi conformare a construcţiilor, amenajărilor şi spaţiilor 

plantate, structurate în piese scrise şi desenate. Piesele scrise sunt formate cel 

puţin din memoriul general şi regulamentul local de urbanism.  

(3)  Memoriul general prezintă situaţia existentă, concluziile privind 

disfuncţionalităţile rezultate din analiza critică a situaţiei existente şi 

fundamentarea soluţiilor propuse pentru eliminarea sau diminuarea acestora. În 

cadrul memoriului general se prevede şi planul de acţiune pentru implementarea 

investiţiilor propuse prin planul de urbanism zonal, conform avizului de 

oportunitate prevăzut la art. 32 lit alin (3) din Lege, respectiv cu evidenţierea 

categoriilor de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi şi categoriile de 

costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale; 

(4) Regulamentul local de urbanism, detaliază sub formă de prescripţii (permisivităţi 

şi restricţii) reglementările P.U.Z.  

(5) Piesele desenate sunt planşe realizate pe suport topografic actualizat, ilustrând în 

principal următoarele categorii de probleme: 

 Încadrarea în localitate a zonei ce formează obiectul P.U.Z. (Relaţionarea cu 
prevederile PUG ). Scara uzuală este 1:5000, 1:10000. 



  

 

 

 Analiza situaţiei existente, pentru zona ce face obiectul P.U.Z., cu 
evidenţierea disfuncţionalităţilor din punct de vedere al funcţiunilor, fondului 
construit, circulaţiilor, sistemului de spaţii publice, regimului juridic, 
echipării tehnico edilitare. Scara uzuală este 1:1000, 1:2000, fiind aleasă în 
raport cu teritoriul studiat. 

 Propuneri de reglementări urbanistice , zonificare şi echipare edilitară pentru 
zone ce fac obiectul P.U.Z., la aceeaşi scară cu planşa analizei situaţiei 
existente. 

 Propuneri privind circulaţia juridică a terenurilor şi obiectivele de utilitate 
publică . 

 Propuneri de  ilustrare  urbanistică a zonei studiate, la aceeaşi scară cu planşa 
situaţiei existente sau la scară redusă. 
 

Piesele desenate pot fi completate cu cartograme, scheme, grafice etc. editate în 

format A2, A3 sau A4, care însoţesc părţile scrise şi care au rol de susţinere a 

propunerilor din P.U.Z. Acestea pot ilustra concluzii ale studiilor de fundamentare ce 

intervin hotărâtor în propunerile de dezvoltare a zonei studiate. 

(6) P.U.Z.-ul şi Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, aprobate, devin acte 

de autoritate ale administraţiei publice locale, opozabile terţilor. P.U.Z.-ul şi 

Regulamentul local de urbanism aferent acestuia aprobate sunt utilizate la: 

 Eliberarea certificatelor de urbanism şi emiterea autorizaţiilor de construire 
pentru obiective din zonă; 

 Fundamentarea solicitărilor unor fonduri europene sau de la bugetul de stat 
pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică; 

 Declanşarea procedurilor legale pentru realizarea de investiţii ce implică 
exproprieri pentru cauză de utilitate publică; 

 Respingerea unor solicitări de construire neconforme cu prevederile P.U.Z.-
ului şi Regulamentului local de urbanism aferent acestuia, aprobate; 

 Alte operaţiuni ale compartimentelor de specialitate ale autorităţilor 
administraţiei publice locale.  
 

 

Art. 19 -  Planul urbanistic de detaliu 

 
(1) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifică pentru 

o parcelă în relaţie cu parcelele învecinate. 
(2) Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care 

reglementează retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, 
procentul de ocupare a terenului, accese auto şi pietonale, conformarea 
arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spaţiilor publice. 

 (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,    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; 
      d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi 
plantaţiilor, prin continuitatea funcţiunilor sau înscrierea obiectivului într-o funcţiune 
compatibilă; 
 e) regimul juridic al proprietăţilor şi circulaţia terenurilor; 
 f) ilustrarea urbanistică a soluţiei propuse. 



  

 

 

 
Art. 20 – Elaborarea documentaţiilor de urbanism  

(1) Procesul elaborării documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism 
implică parcurgerea următoarelor etape: 

a) pregătirea elaborării documentaţiilor 
b) contractarea elaborării documentaţiei în condiţiile legii 
c) elaborarea studiilor de fundamentare  
d) elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate 
e) elaborarea  formei  preliminare a documentaţiei  
g) obţinerea de avize şi/sau acorduri 
h) redactarea finală – cu introducerea tuturor observaţiilor din avize şi/sau 
acorduri,  
i) avizarea şi aprobarea propunerii de plan 
j) asigurarea caracterului public al documentaţiei aprobate, conform legii 
k) monitorizarea implementării prevederilor planului 
f) consultarea populaţiei, conform Ordinului 2701/2010, cu modificările 
ulterioare, în toate etapele prevăzute de reglementare 

 

Art 21.– Fundamentarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism 

(1) Fundamentarea propunerilor din cadrul documentaţiilor se realizează pe baza 

studiilor de fundamentare. Studiile de fundamentare sunt lucrări de specialitate prin 

care se realizează analize şi propuneri de soluţionare a problemelor teritoriului şi 

localităţilor, pe domenii, rezultatele acestora având drept scop susţinerea 

propunerilor de dezvoltare a localităţilor care se formulează prin documentaţia de 

bază. 

(2) Studiile de fundamentare trebuie să prezinte concluzii pe bază de date 
actualizate, în raport cu data elaborării documentaţiei de bază, cu o vechime de 
maximum 3 ani. Pot fi folosite studii, cercetări şi proiecte anterioare numai în situaţia 
în care informaţiile oferite de acestea nu şi-au pierdut valabilitatea. 
 
 (3) După specificul lor, studiile de fundamentare pot fi: 

a) Studii de fundamentare cu caracter analitic, care privesc evoluţia 
teritoriului şi localităţilor, caracteristicile acestora şi propuneri de 
dezvoltare în domeniul realizat: 
- evoluţia teritoriului şi localităţii din punct de vedere istoric, cultural, 
demografic, economic, etnografic, urbanistic şi arhitectural; 
- organizarea circulaţiei şi transporturilor; 
- condiţii geotehnice şi hidrogeologice; 
- studii climatice, pedologice şi ecologice; 
- stabilirea şi delimitarea zonelor de risc natural şi antropic; 
- stabilirea zonelor protejate naturale şi construite; 
- tipuri de proprietate asupra imobilelor; 
- echiparea tehnico-edilitară; 
- valorificarea potenţialului turistic sau balnear; 
 
b) Studiile de fundamentare cu caracter prospectiv reprezintă elaborarea 
unor prognoze, scenarii sau alternative pentru diferitele domenii 
sectoriale, privind evoluţia populaţiei, evoluţia activităţilor, evoluţia 
mişcării în teritoriu a activilor, reconversia forţei de muncă, etc. 

 (4) Pentru toate categoriile de studii de fundamentare, demersul elaborării va fi 
structurat astfel: 
 - delimitarea obiectivului studiat; 
 - analiza critică a situaţiei existente; 



  

 

 

 - evidenţierea disfuncţionalităţilor şi priorităţi de intervenţie; 
 - propuneri de eliminare/diminuare a disfuncţionalităţilor; 
       - prognoze, scenarii sau alternative de dezvoltare. 
(5) Fiecare studiu de fundamentare se finalizează cu o sinteză, axată în principal pe 
diagnosticarea disfuncţionalităţilor şi pe formularea propunerilor de 
eliminare/diminuare a acestora. 
(6) Elaboratorul documentaţiei de amenajarea teritoriului sau de urbanism pentru 
care s-au elaborat studiile de fundamentare are obligaţia de a corela toate concluziile 
studiilor şi de a genera o concepţie unitară de amenajare a teritoriului şi dezvoltare a 
localităţilor. 

 

Art. 22 
(1) Avizarea şi aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriului se face de 
catre autorităţile şi organismele centrale şi teritoriale abilitate, prevazute în Anexa 
nr. 1 la Legea nr. 350/2001. 

 
(2) Avizele/acordurile se emit în scopul realizarii concordanţei dintre propunerile de 
dezvoltare a teritoriului cu politicile de dezvoltare stabilite sectorial la nivel 
national, regional, judeţean si local. 

(3) Întrucat documentaţiile de amenajarea teritoriului au caracter strategic şi 
director, care nu implică detalieri tehnice şi nu se referă la investiţii localizate precis 
în teritoriu, în procedura de avizare a acestei categorii de documentaţii, se interzice 
solicitarea de detalieri care nu sunt expres prevazute de lege, precum detalieri 
tehnice si condiţionarea avizării de elaborarea de studii nespecifice domeniului 
amenajării teritoriului. 

 
Art. 23 
(1) Lista avizelor/ acordurilor necesare documentatiilor de amenajarea teritoriului se 
stabileste în raport cu specificul teritoriului care face obiectul documentaţiei, după 
cum urmeaza: 

a) pentru planul de amenajarea teritoriului zonal regional P.A.T.Z.R., precum şi 
pentru planurile de amenajarea teritoriului zonal P.A.T.Z. interjudetene, lista 
avizelor/ acordurilor necesare se stabileste de catre autorităţile adiministraţiei 
publice centrale cu atribuţii în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului; 

b) pentru planurile de amenajarea teritoriului zonal P.A.T.Z., altele decat cel regional 
si interjudetean, precum si pentru planurile de amenajarea teritoriului judetean 
P.A.T.J., lista avizelor/ acordurilor necesare se stabileste de catre consiliul judetean 
iniţiator al planului, prin structura de specialitate. 

(2) Lista avizelor prevazuta la alin. (1) se stabileste cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare din domeniul amenajării teritoriului şi domeniile conexe, în concordanţă 
cu specificul teritoriului care face obiectul documentaţiei de amenajarea teritoriului. 

 
Art.24 
(1) Lista avizelor necesare documentatiilor de urbanism se stabileste, după cum 
urmează: 

a) pentru planurile urbanistice generale P.U.G., lista avizelor necesare se stabileste 
de către structura de specialitate din cadrul autoritatii administratiei publice locale, 
pe baza consultarilor obligatorii cu structura de specialitate din cadrul consiliului 
judetean 

b) pentru planurile urbanistice zonale P.U.Z., precum şi pentru planurile urbanistice 
de detaliu P.U.D., lista avizelor necesare se stabileste de către structura de 
specialitate din cadrul autoritatii administratiei publice locale prin certificatul de 
urbanism sau prin  avizul de oportunitate, după caz. În situaţia planurilor urbanistice 
zonale P.U.Z., care au ca obiect extinderea teritoriului intravilan sau se refera la 
zone tangenţiale cu limita administrativ-teritorială, este obligatorie consultarea 
structurii de specialitate din cadrul consiliului judetean. 



  

 

 

c) Planurile urbanistice zonale P.U.Z. pentru investitii care se realizeaza pe teritoriul 
a doua sau mai multe unitati administrative-teritoriale reprezintă o documentatie de 
urbanism unitară, care se aprobă de către fiecare dintre consiliile locale competente 
şi intra în vigoare la data intrării in vigoare a ultimei hotărâri de aprobare. În aceste 
cazuri, este obligatorie consultarea structurii/structurilor de specialitate din cadrul 
consiliului judetean/consiliilor judetene implicate care emit  avizul de oportunitate.     

(2) Lista avizelor prevazuta la alin. (1) se stabileşte cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare din domeniul urbanismului şi domeniile conexe, în concordanţă cu 
specificul teritoriului care face obiectul documentaţiei de urbanism. 

Art. 25 

Avizele pentru planurile de urbanism se pot obţine prin intermediul ghişeului unic 
care se organizează la nivelul autorităţilor publice locale în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

Art. 26 

(1) Documentatiile pentru obţinerea avizelor autorităţilor avizatoare abilitate de la 

nivel central sau local, pentru planurile de amenajarea teritoriului şi de urbanism, 

vor cuprinde date şi elemente specifice domeniilor de competenţă ale autoritătilor, 

în vederea respectării unor conditionalităţi specifice, astfel: 

a) avizul de specialitate al autorităţilor competente din sistemul de apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională – se avizează pentru modul de respectare 
a conditiilor speciale de vecinătate impuse de construcţiile speciale/militare;  

b) avizul de specialitate al autoritatii competente din domeniul culturii - 
pentru modul de punere în evidenta, în principal, a problemelor complexe 
privind protejarea monumentelor  şi siturilor istorice, inclusiv propuneri de 
valorificare a acestora – delimitarea zonelor construite protejate, delimitarea 
zonelor de protecţie a monumentelor istorice, identificarea zonelor de peisaj 
cultural, etc 

c) avizul de specialitate al autorităţii competente din domeniul turismului – 
se avizează pentru modul de punere în evidenta a potenţialului turistic al 
localităţii/zonei, inclusiv prin propuneri de valorificare a acestuia, în principal 
în cazul documentatiilor de urbanism elaborate pentru oraşe şi comune ce 
includ staţiuni balneare/turistice, pentru zone turistice de interes naţional, 
respectiv zona costieră, zone montane şi alte categorii de teritorii stabilite 
prin acte normative în vederea asigurării condiţiilor de dezvoltare durabilă şi 
de păstrare a identităţii locale, precum şi pentru părţi din aceste zone 
turistice; 

d)  avizul de specialitate al autorităţii competente din domeniul protectiei 
mediului - pentru modul de punere în evidenta, în principal, a problemelor şi 
factorilor de mediu natural, în conditiile şi cu respectarea procedurilor 
specifice prevazute de legislatia în vigoare in domeniu; 

e) avizele de specialitate ale autorităţilor avizatoare, la nivel central şi 
teritorial, cu competenţe în domeniile specifice serviciilor edilitare: autostrăzi 
şi drumuri naţionale, gospodărirea apelor, exploatarea resurselor minerale, 
energie, altele asemenea, - pentru modul de respectare a condiţiilor specifice 
domeniilor menţionate. 

f) Propunerea de avizare a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si 
urbanism din cadrul consiliului local al municipiului, orasului sau judeţului, 
dupa caz, se emite în conditiile legii, pe baza analizei documentaţiei 
complete; 



  

 

 

g) Propunerea de avizare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 
urbanism din cadrul consiliului judeţean, pentru PUG, PUZ şi PUD  din unităţile 
administrativ-teritoriale în care nu funcţionează Comisii tehnice de amenajare 
a teritoriului şi urbanism din cadrul aparatului propriu al consiliilor locale, 
până la înfiinţarea în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale a Comisiei 
tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism; 

(2) Avizele prevazute la alin.(1), cu excepţia avizului de mediu pot fi utilizate si în 
procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, numai în situatia în 
care au fost obţinute  pentru elaborarea unui plan urbanistic zonal sau de detaliu 
necesar modificării sau detalierii reglementăriulor urbanistice  în vederea realizării 
unei investiţii specifice şi dacă autorizatia de construire/desfiintare se emite in 
perioada de valabilitate a avizelor. 

 

Art. 27 

(1) Documentaţiile pentru obţinerea avizelor/acordurilor organismelor teritoriale, 
pentru  documentaţiile de urbanism, vor cuprinde date şi elemente specifice 
domeniilor de competenţă ale emitenţilor, în vederea respectării unor 
condiţionalităţi specifice, astfel: 

(2) Avizele de specialitate  se emit pe baza extraselor relevante în raport cu domeniul 
specific   : 
- gestionarea surselor de apa potabila, a retelelor de aductiune si distributie, precum 
si a retelelor de canalizare – documentatia va cuprinde capitolele specifice din 
memoriul general si din studiile de fundamentare (existent/propus) şi partea 
desenata din documentatie privind reglementarile specifice pentru lucrari edilitare 
(analiza situaţiei existente privind alimentare cu apa si canalizare, planşa 
precoordonare reţele edilitare); 

- administrarea teritorială a cailor de comunicatii – documentatia va cuprinde 
capitolele specifice din memoriul general (existent/propus) si plansa privind 
reglementarile specifice pentru lucrari cai de comunicaţii ; 

- gestionarea retelelor de transport si distributie a energiei electrice – documentatia 
va cuprinde capitolele specifice din memoriul general (existent/propus) si plansa 

privind reglementarile specifice privind retelele de transport si distribuție a energiei 
electrice; 

- gestionarea retelelor de telecomunicatii – documentatia va cuprinde capitolele 
specifice din memoriul general (existent/propus) si plansa privind reglementarile 
specifice pentru lucrari edilitare (telecomunicatii); 

- gestionarea surselor si retelelor de alimentare cu caldura (dupa caz) - documentatia 
va cuprinde capitolele specifice din memoriul general (existent/propus) si plansa 
privind reglementarile specifice pentru lucrari edilitare (alimentare cu caldura); 

- gestionarea retelelor de alimentare cu gaze naturale (dupa caz) - documentatia va 
cuprinde parti din memoriul general care sa justifice dezvoltarea retelelor existente 
(inclusiv partea desenata aferenta) , sau sa sustina introducerea alimentarii cu gaze 
naturale in localitati, pe baza procedurii legale; 

- protectia mediului – documentatia va cuprinde piese scrise, reprezentand extrase 
din memoriul general din memoriile studiilor de fundamentare, precum si piese 
desenate; 

- sanatatea publica – documentatia inaintata va cuprinde extrase din regulamentul 
local de urbanism cuprinzand regulile de baza privind modul de ocupare a 
terenurilor (este identica cu cea inaintata pentru protectia mediului, la care se 
adauga referirile privind zonele de protectie sanitara ; se anexeaza si plansa cu 
reglementarile urbanistice); 

- prevenirea si protectia impotriva incendiilor – documentatia va cuprinde masurile 
necesare pentru prevenirea si stingerea impotriva incendiilor si plansa privind 
reglementarile specifice pentru lucrari edilitare; 



  

 

 

- protectia civila – documentatia va cuprinde identificarea zonelor de risc natural si 

industrial precum și masurile necesare in caz de calamitati naturale si antropice; 
- protejarea patrimoniului istoric si cultural – documentatia va cuprinde studiul 
istoric,  lista monumentelor clasate si masurile propuse pentru protejarea si 
valorificarea acestora, propuneri de zone construite protejate,  la care se anexeaza 
plansa de reglementari urbanistice, cu delimitarea zonelor de protectie pe limite 

cadastrale și a siturilor arheologice; 
-  alte activitati gestionate la nivel judetean: documentatiile vor cuprinde piese 
scrise si desenate specifice activitatilor coordonate (invatamant, sport, organizarea 
circulatiei, administrarea drumurilor – judetene si comunale -, administrarea 
fondului forestier, etc., dupa caz). 

 
Art. 28  

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. 

 

Art.29  

 (1) Planul de amenajare a teritoriului naţional (P.A.T.N.) care, potrivit Legii, este 
compus din secţiuni specializate, are durata de valabilitate până în momentul 
modificării acestora prin lege. 

 (2) Planul de amenajare a teritoriului judeţean (P.A.T.J.) are o durată de valabilitate 

cuprinsă între 5 şi 10 ani, conform dispoziţiilor legale, perioadă după care trebuie 

actualizat în concordanţă cu politicile şi programele de dezvoltare ale judeţului.  

 (3) Planurile de amenajare a teritoriului zonal - de toate categoriile: interjudeţean, 

interorăşenesc, intercomunal, frontalier, metropolitan şi periurban - elaborate în 

scopul realizării unor obiective de interes comun, au ca durată de valabilitate 

perioada necesară realizării scopului lor, stabilită prin hotărârea de aprobare.  

 

Art.30  

(1) Planul urbanistic general (P.U.G.) are o durată de valabilitate de 10 ani, conform 
dispoziţiilor legale, după care se actualizează sau se prelungeşte durata de 
valabilitate. Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeşte o 
singură dată, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar fără a se 
depăşi 5 ani de la data depăşirii termenului de valabilitate. 
 (2) Durata de valabilitate a Planurilor urbanistice zonale (P.U.Z) se stabileşte prin 
hotărârea consiliului local de aprobare a acestora în raport cu scopul elaborării sau 
cu complexitatea obiectivelor de investiţii care le-au generat.  

(3) Durata de valabilitate a Planurilor urbanistice de detaliu (P.U.D) se stabileşte prin 
hotărârea consiliului local de aprobare a acestora, în corelare cu condiţiile de 
amplasare şi de conformare a construcţiilor, precum şi cu importanţa şi 
complexitatea obiectivelor de investiţii.  

(4) Conform art. 56 alin (6) 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 
proiectare, autorizare şi/sau executare a lucrărilor de construcţii,  până la 
finalizarea acestora. 

 
 



  

 

 

Art. 31 

(1) Actualizarea şi/sau modificarea documentatiilor de amenajarea teritoriului şi de 
urbanism sunt obligatorii în situatia in care: 

a) expiră termenul de valabilitate prevazut de Lege sau cel stabilit prin hotărârea de 
aprobare a documentaţiei, inclusiv prelungirea duratei în conditiile legii; 

b) au aparut ulterior aprobării schimbari importante ale elementelor care au stat la 
baza elaborării documentaţiei: noi elemente cu caracter director, oportunitatea 
realizarii unei/unor investiţii majore cu implicaţii asupra unor părţi determinante ale 
planurilor de amenajarea teritoriului sau de urbanism ; 

c) se produc modificări importante în cadrul legislativ de specialitate şi/sau general, 
modificări care fac inoperante prevederile documentaţiilor aprobate, în vigoare. 

 
(2) În cadrul structurii documentaţiilor de amenajarea teritoriului sau de urbanism ce 
face obiectul actualizării/revizuirii, este obligatărie elaboratrea unei sectiuni care să 
cuprindă o evaluare a modului de implementare a prevederilor documentatiei 
anterioare. 

Art. 32 

(1) Monitorizarea aplicării strategiilor, politicilor şi programelor de dezvoltare 

teritorială precum şi a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism, aprobate potrivit Legii, se face de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale, pe toate treptele de organizare administrativ-teritorială, 

prin evidenţierea operaţiunilor efectuate, precum şi ţinerea la zi a documentaţiilor.   

(2) Monitorizarea implementarii prevederilor documentatiilor de amenajarea 

teritoriului si de urbanism se realizeaza de catre structura de specialitate din cadrul 

administratiei publice. 

(3) Ţinerea la zi a documentaţiielor privind activitatea de amenajare a teritoriului şi 
de urbanism constituie una din metodele de monitorizare a aplicării documentaţiilor 
aprobate şi este în sarcina compartimentelor autorităţilor administraţiei publice de 
specialitate. 

(4) Ţinerea la zi a documentelor 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.  

 (5) În vederea corelării prevederilor cu dinamica de dezvoltare precum şi cu nevoile şi 
aspiraţiile comunitătii, structura de specialitate din cadrul autorităţilor 
administraţiei publice realizează un raport de evaluare intermediară şi formulează 
recomandări de optimizare şi/sau modificare, care se prezintă spre aprobare 
Consiliului Judetean/consiliului general al municipiului Bucuresti/Consiliului Local. 

 

Art. 33 

 (1)Atribuţiile administraţiei publice centrale şi locale în domeniul amenajării 

teritoriului şi urbanismului sunt cele prevăzute în art. 17-27 din Lege. 

(2)  Conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 350/2001, consiliile judetene, în cadrul 

atributiilor care le revin privind initierea, asigurarea elaborarii si aprobarea 

planurilor de amenajare a teritoriului judetean (P.A.T.J.) si zonal (P.A.T.Z.), după 

caz, stabilesc orientarile generale privind amenajarea teritoriului, precum si 

organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor din componenta judetului/zonei. 



  

 

 

(2) Consiliul judetean asigura preluarea, în conditiile legii, în documentatiile de 

amenajarea teritoriului şi de urbanism pentru teritoriile administrative ale 

localitatilor din judet a prevederilor cuprinse în planurile de amenajarea teritoriului 

national, regional si/sau zonal, dupa caz, cu privire la amplasarea investitiilor 

prioritare de interes national, regional sau judetean. 

(3) Proiectele de investiţii prioritare de interes national, regional sau judeţean ce 

trebuie luate în considerare în cadrul documentaţiilor de  se notifică autoritatilor 

administratiei publice locale, prin grija consiliilor judetene, în scopul initierii 

elaborarii/ modificarii/ actualizării documentatţilor de amenajarea teritoriului sau 

de urbanism. 

(4) Consiliile judeţene urmaresc preluarea prevederilor mentionate la alin.(2) în 
documentaţiile de amenajarea teritoriului sau de urbanism prin avizul emis asupra 
documentatiilor. 

 

Art. 34 

(1) Consiliile judeţene acordă, la cerere,  asistenţă tehnică de specialitate consiliilor 

locale, în scopul asigurării transpunerii coerente şi uniforme, la nivelul localităţilor, a 

prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate. 

Asistenţa tehnică de specialitate cuprinde acţiuni şi activităţi destinate asistării 

şi/sau acordării sprijinului necesar consiliilor locale, în exercitarea atribuţiilor care le 

revin cu privire la activitatea de amenajare a teritoriului şi la activitatea de 

urbanism. 

(2) Mijloacele de realizare a asistenţei tehnice prevazute la alin. (1) pot cuprinde, 
fara a fi limitate la acestea: 

a) consultanta tehnica de specialitate în derularea activitatilor prevazute de Legea 
nr. 350/2001 

b) organizarea sau facilitarea organizării de cursuri de formare continuă a 
personalului primăriilor şi consiliilor locale; 

c) organizarea sau facilitarea organizării de conferinţe, grupuri de lucru, grupuri de 
acţiune, sau altele asemenea, cu tematici specifice domeniului amenajării 
teritoriului si urbanismului, sau cu tematici relaţionate cu anumite prevederi 
specifice ale documentaţiilor de amenajarea teritoriului aprobate; 

 (3) Activităţile prevăzute la alin.(2) pot fi finanţate, în condiţiile legii, după caz, din 
bugetele judeţene şi/sau din alte surse legal constituite, în limita fondurilor aprobate 
anual cu această destinaţie. 

 

Art.35  

(1) Conform prevederilor art.36 alin.(12) lit.e1) din Legea nr. 350/2001, structurile de 

specialitate din cadrul autoritatilor administratiei publice judetene şi din cadrul 

Primariei Municipiului Bucuresti au obligatia de a transmite semestrial autoritatii 

administratiei publice centrale cu atributii in domeniul amenajarii teritoriului şi 

urbanismului, sau la solicitarea scrisă a acesteia, lista centralizatoare a 

documentaţiilor de amenajarea teritoriului si de urbanism, actualizată la data 

raportaăii. De asemenea, autorităţile publice locale au obligaţia de a transmite 

către structura de specialitate din cadrul consiliului judeţean informaţii cu privire 

la documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbansim aprobate. 

 



  

 

 

(2) Lista centralizatoare prevazută la alin.(1) se redacteaza in format excel, calibri 

12, se semnează şi stampilează conform modelului din anexa nr.2 care face parte 

integrantă din prezentele Norme metodologice şi se transmite în format electronic, 

fisiere excel si pdf precum si in format  tipărit. 

(3) Conform prevederilor art. 481 din legea nr. 350/2001, în termen de 15 zile de la 

aprobarea de catre consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, un 

exemplar din documentaţia de amenajarea teritoriului sau de urbanism aprobată se 

transmite in format vectorial si  tipărit, Ministerului Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice, pentru preluarea în Observatorul Teritorial Naţional. 

(4) Documentatiile prevăzute la alin. (2) si (3) se transmit în format electronic la 
adresa: observator.teritorial@mdrap.ro. 

 

Art. 36 

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să verifice  prin structurile de 
specialitate, următoarele : 

- La solicitarea avizului de oportunitate – conformitatea documentaţiei depuse cu 
conţinutul specific stabilit în prevederile art.  32 alin (6)  

- La solicitarea avizului de urbanism – conformitatea administrativă şi tehnică a 
documentaţiei depuse  cu prevederile Legii şi a prezentelor norme metodologice  

- La depunerea documentaţiei spre promovarea prin hotărâre de consiliu 
judeţean/local/consiliul general al municipiului Bucureşti, conformitatea tehnică şi 
administrativă a documentaţiei , în ceea ce priveşte: 

 Elaborarea şi semnarea documentaţiei de către specialişti atestaţi conform legii 

 Conţinutul documentaţiei de amenajarea teritoriului sau de  urbanism în raport cu 
legislaţia în vigoare- existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate  

 Existenţa avizelor sau acordurilor favorabile necesare, aflate în termen de 
valabilitate 

 Introducerea condiţiilor prevăzute în avize sau acorduri în varianta finală a 
planului 

Art. 37 

(1) Certificatul de urbanism este redactat şi emis de către autoritatea administraţiei 

publice competente, judeteană sau locală, după caz, în deplină concordanţă cu 

reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism şi de amenajarea teritoriului 

aprobate, în condiţiile legii.  

(2) Formularele referitoare la Certificatul de urbanism - „F.1 - Cerere pentru emiterea 

certificatului de urbanism" şi „F.6 - Certificat de urbanism" - sunt cele cuprinse în 

Anexa nr.1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului 

dezvoltarii regionale si locuinţei nr. 839/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(3) Regimul de actualizare/modificare a documentaţiilor de urbanism şi a 
regulamentelor locale aferente - în cazul in care intentia nu se încadreaza în 
prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate, prevăzut la art. 31 lit. d) din 
Lege, se completează în formularul „F.6 - Certificat de urbanism", la rubrica 
referitoare la regimul tehnic. 

mailto:%20adresa:%20observator.teritorial@
mailto:%20adresa:%20observator.teritorial@


  

 

 

 

Art. 38 

Disciplina în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, se referă la 
următoarele categorii de probleme: 

- elaborarea şi aprobarea, în condiţiile legii, a documentaţiilor de amenajarea 
teritoriului şi de urbanism; 

- existenţa documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism prevăzute de 
lege, aflate in termen de valabilitate; 

- aplicarea întocmai a prevederilor acestora în activitatea curentă; 

- asigurarea condiţiilor legale ale autorizării lucrărilor de construcţii, prin emiterea 
certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor  de construire  numai cu respectarea 
prevederilor documentaţiilor de urbanism legal aprobate. 

 

Art. 39 

(1) În conformitate cu    Art. 35.  al Legii, Controlul statului privind aplicarea 
prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism, avizate şi aprobate conform legii, este asigurat de Inspectoratul de Stat 
în Construcţii, precum şi de instituţia arhitectului-şef. În acest sens, direcţiile de 
specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,  
Inspectoratul de Stat în Construcţii şi arhitecţii-şefi ai judeţelor colaborează 
permanent. 

(2)  Potrivit  Art. 64. din Lege - (1) Faptele de încălcare a Legii se constată de 
organele de control al activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism ale 
consiliilor judeţene şi locale, de reprezentanţi ai instituţiilor publice de 
specialitate ale autorităţilor centrale implicate în avizare, precum şi de 
Inspectoratul de Stat în Construcţii. 

(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 şi 
poate dispune controale tematice, măsuri şi sancţiuni, potrivit prevederilor legale 
în vigoare. 

(4) Autorităţile administraţiei publice locale, prin organele proprii cu atribuţii în 
acest scop, potrivit Legii, au obligaţia de a organiza şi de a efectua permanent 
acţiuni de monitorizare şi control vizând disciplina în amenajarea teritoriului şi 
urbanism pe raza unităţii administrativ-teritoriale. 
 
Art. 40  

 În vederea  simplificării  procedurilor administrative şi reducere a costurilor 
aferente dezvoltări investiţiilor, depunerea spre avizare şi/sau aprobare a 
documentaţiilor de amenajarea teritoriului sau de urbanism, se poate face şi  prin 
sistemul dee-guvernare, prin punctului unic de contact electronic (PCU) organizat 
conform directivei „Servicii” nr. 2006/123/CE A Parlamentului European şi a 
Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne. prin 
portalul aflat la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro/, pentru autorităţile 
administraţiei publice locale şi instituţiile care sunt înscrise în sistem şi au 
proceduri operaţionale specifice adecvate.  
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