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AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE A CONSTRUCŢIILOR 
* 

Cadru general 
Reglementarea legală în domeniu se regăseşte în dispoziţiile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind au-
torizarea executării lucrărilor de construcţii, publicate în Monitorul Oficial nr. 797 din 23 noiembrie 2009. 
Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile 
prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, 
în cazul în care legea nu dispune altfel. 
Construcţiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură 
se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, emisă în condiţiile prezentei legi, şi a reglementarilor privind proiec-
tarea şi executarea construcţiilor. 
Executarea lucrărilor de construcţii cu caracter special, care se realizează în baza tratatelor/acordurilor în vigoare la care România 
este parte, se reglementează prin aranjamentele de implementare/acordurile tehnice/înţelegerile/memorandumurile de implemen-
tare a tratatelor respective, adoptate potrivit legislaţiei în vigoare, cu condiţia avizării documentaţiei tehnice potrivit legislaţiei în 
vigoare. 
Autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea 
lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi 
postutilizarea construcţiilor. 
Potrivit art. 13 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, executarea lucrărilor de construcţii este permisă 
numai în baza și cu respectarea unei autorizaţii de construire/desfiinţare emisă de autorităţile administraţiei publice locale, la solici-
tarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren și/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în temeiul și cu respec-
tarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, legal aprobate, a cerinţelor impuse prin certificatul de urbanism, avizele/acordurile 
exprimate, precum și, după caz, prin punctele de vedere/actele administrative ale autorităţilor pentru protecţia mediului compe-
tente. 

Etape ale procedurii de autorizare 
Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu obţinerea certificatului de urbanism eliberat pentru 
executarea lucrărilor de construire, în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire şi cuprinde următoarele etape: 

a) emiterea certificatului de urbanism; 
b) emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru investiţiile care nu se supun procedurilor 
de evaluare a impactului asupra mediului; 
c) notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea solicitării de obţinere, ca act 
final, a autorizaţiei de construire, pentru investiţiile la care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea 
evaluării impactului asupra mediului şi a emis îndrumarul conform legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului; 
d) emiterea avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente privind 
investiţiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului; 
e) elaborarea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
f) depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente; 
g) emiterea autorizaţiei de construire. 

Formularele care se utilizează în cadrul procedurii de autorizare sunt prezentate în anexa nr. 1 la norme «FORMULARE». 

Documentele necesare emiterii autorizației de construire/desființare 
Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în 
temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pe lângă cererea pentru emiterea  au-
torizaţiei de construire, inclusiv anexa - se utilizează formularul-model F.8 «CERERE pentru emiterea autorizaţiei de con-
struire/desfiinţare» obţinut de la emitent - va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente: 

a) certificatul de urbanism, în copie; 
b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi 
şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel; 
c) documentaţia tehnică - D.T., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent şi un exemplar vizat spre 
neschimbare se returnează beneficiarului; 
d) avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente, solicitate prin 
certificatul de urbanism, în copie; 
e) studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii 
existente, raportul de audit energetic, raportul de expertiză a sistemelor tehnice, certificatul de performanţă energetică a clădirii, 
pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri şi/sau pentru lucrări de renovare majoră, precum şi 
studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei, în cazurile prevăzute de legislaţia 
privind performanţa energetică a clădirilor şi în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabileşte că acest lucru este posibil 
din punct de vedere tehnic, funcţional, economic şi al mediului înconjurător, solicitate prin certificatul de urbanism, în condiţiile legii, 
un exemplar. 
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Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare, elaborată în temeiul şi cu respectarea  prevederilor documen-
taţiilor de urbanism, avizate şi aprobate, potrivit legii, are aceeaşi structură cu documentaţia pentru autorizaţia de construire şi este 
considerată completă dacă, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare - inclusiv anexa - (se utilizează formularul-
model F.8 «CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare» obţinut de la emitent), completată cu elementele de  
identificare şi datele tehnice conform documentaţiei tehnice - D.T.A.D. cuprinde aceleaşi documente menţionate mai sus, adaptate 
scopului, precum şi certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie). 
La depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se vor avea în vedere următoarele: 

a) în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Lege, odată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită, de regulă, şi 
autorizarea organizării executării lucrărilor. În această situaţie, solicitantul are obligaţia de a prezenta, pe lângă documentaţia tehnică 
- D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de bază (D.T.A.C.), documentaţia tehnică - D.T. pentru organizarea executării lucrărilor 
(D.T.O.E.) - piese scrise şi desenate -, întocmită în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, împreună cu avizele specifice aferente (aviz 
circulaţie, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate şi altele 
asemenea, după caz), în două exemplare; 
b) în situaţia în care, prin certificatul de urbanism a fost solicitată elaborarea unor studii suplimentare, sintezele acestora se anexează 
documentaţiei, inclusiv avizele/aprobările obţinute pentru acestea (două exemplare). La nevoie, solicitantului i se va putea cere 
prezentarea studiilor în întregul lor. 

Emiterea autorizației de construire/desființare 
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»). 
Autorizaţia de construire/desfiinţare se emite în cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei pentru au-
torizarea executării lucrărilor de construcţii. 
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; 

Nu se emit autorizaţii provizorii. 
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. 
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 tehnolog-
ice industriale din componenţa acestora. 

Solicitantul autorizației de construire/desființare 
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. 
Solicitarea emiterii unei autorizaţii de construire/desfiinţare se poate face fie direct de către deţinătorul/deţinătorii tit lului asupra 
imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui împuternicit, desemnat în condiţiile legii, care poate fi consultantul, proiec-
tantul, orice altă persoană fizică, ori o persoană juridică autorizată care are în obiectul de activitate managementul sau proiectarea 
lucrărilor de construcţii. 
În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale se asociază, finanţează sau realizează lucrări de utilitate publică - modern-
izări, refaceri de străzi, reabilitări, racordări de străzi la utilităţi etc. - pe imobile din domeniul public şi privat al judeţelor, muni-
cipiilor, oraşelor şi comunelor, autorizaţia de construire se va obţine în baza unei documentaţii cadastrale şi a înscrierii în cartea fun-
ciară 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. 
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 prezen-
ta planul parcelar al tarlalei, recepţionat şi integrat în baza de date a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară. Terenurile afec-
tate de aceste lucrări vor fi identificate conform planului parcelar recepţionat de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară. 
Procedura de înregistrare a terenurilor este stabilită de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată şi în nor-
mele de aplicare a acesteia, emise de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

Depunerea documentației 
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. 43 lit. b) din Lege, care are obligaţia de a 



  

 
pagina 3 

comunica solicitantului cuantumul taxei de emitere a autorizaţiei, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fis-
cal, cu modificările şi completările ulterioare, a normelor de aplicare a acesteia, precum şi al altor taxe legale, după caz. 
După achitarea taxei/taxelor, solicitantul va depune documentaţia cuprinzând toate documentele specificate la art. 20 alin. (1) din 
norme, cu respectarea, după caz, a prevederilor de la art. 20 alin. (3) din norme, însoţită de copia documentului de plată a 
taxei/taxelor. 
Documentaţia se preia şi se înregistrează la ghişeul autorităţii administraţiei publice competente să emită autorizaţia de construire. 

Verificarea conținutului documentației depuse 
Structurile de specialitate organizate în cadrul consiliilor judeţene, Primăriei Municipiului Bucureşti şi primăriilor municipiilor, sec-
toarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi, după caz, ale comunelor, precum şi persoana cu responsabilitate în domeniul urban-
ismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor comunale sau, după caz, struc-
turile 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, valabile la data solicitării şi, după caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism; 
g) există referatele de verificare a proiectului şi, după caz, nota tehnică justificativă/raportul de expertiză tehnică, raportul de audit 
energetic, raportul de expertiză a sistemelor tehnice, certificatul de performanţă energetică a clădirii, precum şi studiul privind 
posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei acolo unde este cazul; 
h) este aplicată pe piesele scrise şi desenate parafa emisă de Ordinul Arhitecţilor din România, care confirmă dreptul arhitectului 
diplomat/conductorului arhitect/urbanistului cu drept de semnătură similar conductorului arhitect/arhitectului de interior cu drept de 
semnătură, după caz, de a elabora şi semna documentaţiile, în condiţiile prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) şi c) din Lege şi sub 
sancţiunea legii penale, în conformitate cu dispoziţiile art. 24 lit. c) din Lege. 
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. 

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. 
Responsabilitatea emiterii unei autorizaţii pe baza unei verificări superficiale sau părtinitoare revine, în egală măsură, atât semna-
tarilor autorizaţiei, cât şi persoanelor fizice cu atribuţii în verificarea documentaţiilor şi elaborarea/emiterea autorizaţiilor de con-
struire care răspund material, contravenţional, civil şi penal, după caz, pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 43 alin. (2) 
şi (3) din norme. 
În situaţia prevăzută mai sus taxa pentru autorizare încasată nu se restituie, urmând a fi utilizată pentru emiterea autorizaţiei după 
depunerea documentaţiei complete. 

Examinarea tehnică și avizarea documentației 
Examinarea tehnică a documentaţiei depuse se efectuează de structurile de specialitate şi are ca obiect documentaţia tehnică - D.T. 
pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.+ D.T.O.E.) sau de desfiinţare (D.T.A.D.+ D.T.O.E.), după caz, inclusiv 
datele înscrise în anexa la cerere, şi constă în examinarea modului în care sunt respectate: 

a) datele şi condiţiile cerute prin certificatul de urbanism; 
b) reglementările cu privire la întocmirea şi conţinutul proiectului supus autorizării, aşa cum rezultă din anexa nr. 1 la Lege, coroborate 
cu prevederile art. 21 alin. (4) şi art. 28 din norme; 
c) prevederile cu privire la competenţele proiectanţilor pentru semnarea documentaţiilor; 
d) prevederile cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de 
verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, în vederea asigurării cerinţelor de 
calitate a proiectului; 
e) introducerea condiţiilor din avizele, acordurile, punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz, 
actul administrativ al acesteia, favorabile, obţinute în condiţiile Legii, precum şi, după caz, din studiile cerute prin certificatul de 
urbanism; 

În situaţia în care documentaţia prezentată este conformă exigenţelor cuprinse mai sus, structura de specialitate a emitentului 
promovează documentaţia în vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare. 

Redactarea autorizației de construire/desființare 
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Autorizaţia de construire/desfiinţare se redactează de către funcţionarul public cu atribuţii în acest scop din cadrul structurii de spe-
cialitate a administraţiei publice locale competente potrivit legii ori de către funcţionarul public cu atribuţii delegate în  domeniile 
amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor care nu au niciun 
funcţionar public în cadrul structurii de specialitate cu pregătire de specialitate corespunzătoare în aceste domenii, prin com-
pletarea «Formularul-model F.11 - Autorizaţie de construire/desfiinţare», în conformitate cu documentaţia prezentată. 
Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul poate impune anumite condiţii pentru perioada executării lucrărilor autorizate, 
rezultate din aplicarea normelor generale şi locale, privind: 

a) condiţiile de utilizare a domeniului public (accese în zona şantierului, staţionări ale utilajelor, închideri de drumuri publice, ocupări 
temporare de spaţii publice, treceri temporare sau săpături în spaţiile publice, devieri ale circulaţiei auto sau pietonale, protecţia 
circulaţiei, executarea unor drumuri provizorii, folosirea unor elemente de reclamă etc.); 
b) măsurile de protejare a proprietăţilor particulare învecinate; 
c) măsurile de protecţie sanitară şi socială în situaţia cazării unor muncitori sezonieri (executarea de baracamente, grupuri sociale, 
grupuri sanitare, dotări de toate tipurile în cazul unui număr mai mare de muncitori, plata serviciilor suplimentare prestate de unităţile 
existente etc.); 
d) măsurile de securitate la incendiu. 

În situaţia autorizării executării lucrărilor pentru construcţii cu caracter provizoriu, la pct. 3 din «Formularul-model F.11 - AU-
TORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE» emitentul are obligaţia de a face precizări privind  obligaţiile care decurg din "carac-
terul provizoriu şi durata de existenţă limitată până la......", inclusiv precizări privind termenul de încetare a funcţionăr ii obiectivului 
autorizat. 
În situaţia în care formularul tipizat nu permite înscrierea tuturor menţiunilor necesare, acestea se vor putea insera într-o anexă la 
autorizaţie (cu menţiunea expresă că aceasta face parte integrantă din autorizaţia de construire/desfiinţare). 
Documentaţia tehnică - D.T. (D.T.A.C., D.T.A.D., D.T.O.E., după caz), constituie documentul martor al autorizării, scop în care i se 
aplică ştampila "VIZAT SPRE NESCHIMBARE", prevăzută în «Anexa nr. 5 - Model ştampilă VIZAT SPRE NESCHIMBARE», pe toate 
piesele scrise şi desenate componente. Un exemplar se restituie solicitantului odată cu autorizaţia, iar al doilea exemplar rămâne în 
arhiva emitentului autorizaţiei. 

Semnarea autorizației de construire/desființare 
Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare se face de către preşedintele consiliului judeţean sau de primar, după caz, de secre-
tar şi de arhitectul-şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al 
autorităţii administraţiei publice emitente care îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia specifică sau de către persoanele 
împuternicite din cadrul instituţiilor prevăzute la art. 4 şi 43 din Lege. Responsabilitatea emiterii actului revine tuturor semnatarilor 
acestuia, potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului. 
În absenţa semnatarilor prevăzuţi de Lege, autorizaţiile de construire/desfiinţare se semnează de către înlocuitorii de drept  ai aces-
tora, împuterniciţi în acest scop, potrivit prevederilor legale. 

Înregistrarea autorizației de construire/desființare 
Emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare are obligaţia de a institui un registru de evidenţă a autorizaţiilor de con-
struire/desfiinţare, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul autorizaţiei având corespondent în numărul de înregis-
trare a cererii. 
În Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare se înscriu datele privind: adresa imobilului, numărul cadastral şi 
numărul de carte funciară, numele şi prenumele solicitantului, codul numeric personal şi adresa, titlul de proprietate asupra imobilu-
lui, lucrările autorizate, valoarea lucrărilor autorizate, durata de execuţie şi termenul de valabilitate a autorizaţiei. 
Pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare emise în condiţiile art. 51 alin. (2)-(4) din norme, autorităţile administraţiei publice au 
obligaţia de a organiza evidenţa acestora. 

Eliberarea autorizației de construire/desființare 
Autorizaţia de construire/desfiinţare se eliberează solicitantului, direct sau prin poştă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire) în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. 
În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de preşedintele consiliului judeţean sau de primarul general al 
municipiului Bucureşti, ori, în condiţiile prevăzute de Lege, de către autorităţile administraţiei publice centrale competente, cu ex-
cepţia celor prevăzute la art. 43 lit. a) din Lege, o copie a acesteia va fi transmisă spre ştiinţă primăriei pe a cărei rază administrativ - 
teritorială se află imobilul ce face obiectul autorizării. 
În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primar în baza avizului structurilor de specialitate ale consiliului 
judeţean, o copie a acesteia va fi transmisă spre ştiinţă consiliului judeţean. 
În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primarul de sector al municipiului Bucureşti, o copie a acesteia 
va fi transmisă spre ştiinţă Primăriei Municipiului Bucureşti. 

Valabilitatea autorizației de construire/desființare 
Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul stabileşte şi înscrie în formular: 

a) termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire/desfiinţare; 
b) durata de execuţie a lucrărilor. 

Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se constituie din: 
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a) intervalul de timp de cel mult 24 de luni de la data emiterii, în interiorul căruia solicitantul are dreptul să înceapă lucrările autorizate; 
b) în cazul îndeplinirii condiţiei specificate la lit. a), începând cu data anunţată a începerii lucrărilor, valabilitatea autorizaţiei se extinde 
pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzută prin autorizaţie. 

Durata executării lucrărilor, care reprezintă timpul fizic maxim necesar pentru realizarea efectivă a lucrărilor de construcţii autoriza-
te, se stabileşte de către emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare, pe baza datelor înscrise în cerere - respectiv în anexa la 
aceasta - conform prevederilor documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C. sau de 
desfiinţare - D.T.A.D., după caz. În funcţie de interesul public şi de gradul de complexitate al lucrărilor, emitentul autorizaţiei de 
construire/desfiinţare poate reduce durata executării lucrărilor faţă de cea solicitată prin documentaţie, cu consultarea invest i-
torului/beneficiarului, managerului de proiect, proiectantului, sau consultantului, după caz. 
În cazul schimbării investitorului pe parcursul executării şi înaintea finalizării lucrărilor, potrivit prevederilor art. 7 alin. (14) din Lege, 
valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se menţine, cu condiţia respectării în continuare a prevederilor acesteia, precum 
şi a înscrierii în cartea funciară a modificărilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare. În această situaţie, autorizaţia îm-
preună cu celelalte acte - avize, acorduri, documentaţii etc. -, care au stat la baza eliberării acesteia, aparţin de drept noului investi-
tor (proprietar). 

Prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare 
În cazul în care lucrările de construcţii nu au fost începute ori nu au fost executate integral în termenele stabilite prin autorizaţia de 
construire/desfiinţare potrivit prevederilor art. 52 din norme, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii 
autorizaţiei. 
Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/ desfiinţare se va solicita cu cel puţin 15 zile lucrătoare înaintea datei expirării 
termenului de valabilitate şi se poate acorda, potrivit Legii, o singură dată pentru cel mult 12 luni. 
Decizia privind acordarea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa emitentului acesteia, în 
baza examinării cererii în raport cu: 

a) interesul public; 
b) complexitatea lucrărilor autorizate; 
c) stadiul executării lucrărilor ori cauzele care au dus la nerespectarea termenelor prevăzute în autorizaţie. 

Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se înscrie în originalul autorizaţiei iniţial emise, fără a fi necesară 
prezentarea unei alte documentaţii. În această situaţie emitentul autorizaţiei are obligaţia de a comunica decizia să solicitantului, în 
termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii. 

Pierderea valabilității autorizației de construire/desființare. Emiterea unei noi autorizații. 
Autorizaţia de construire/desfiinţare îşi pierde valabilitatea prin: 

a) neînceperea lucrărilor în termenul de valabilitate stabilit prin autorizaţia de construire/desfiinţare ori nefinalizarea acestora conform 
duratei de execuţie stabilite prin autorizaţie, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilităţii autorizaţiei; 
b) nefinalizarea lucrărilor în termenul acordat ca prelungire a valabilităţii autorizaţiei; 
c) modificarea condiţiilor, datelor sau conţinutului documentaţiei care a stat la baza emiterii autorizaţiei. 

În situaţiile prevăzute mai sus este necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare. 
În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, continuarea lu-
crărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea, în condiţiile legii, a unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare, 
corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, pentru lucrările de construcţii rămase de executat  în 
raport cu proiectul şi avizele care au stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale. În această situaţie taxele de autorizare se vor calcula 
corespunzător valorii lucrărilor rămase de executat. 
În situaţia în care termenul de valabilitate a autorizaţiei a expirat - inclusiv cel acordat prin prelungirea valabilităţii iniţiale -, pentru 
emiterea unei noi autorizaţii de construire în vederea finalizării lucrărilor rămase de executat valabilitatea certificatului  de urbanism, 
precum şi a avizelor şi acordurilor emise la prima autorizaţie se menţine, cu condiţia realizării construcţiei în conformitate cu pre-
vederile autorizaţiei iniţiale. 
În cazul întreruperii execuţiei lucrărilor pe o perioadă îndelungată (peste limita de valabilitate a autorizaţiei de con-
struire/desfiinţare), fără luarea măsurilor de conservare, potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii, con-
tinuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare, care va 
avea la bază o documentaţie tehnică întocmită în conformitate cu concluziile referatului de expertiză tehnică a lucrărilor executate. 
Orice modificare adusă documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii înainte de începerea sau 
pe parcursul executării lucrărilor este supusă reluării procedurii de autorizare dacă modificările nu se încadrează în limite le avizelor, 
acordurilor şi actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente. Verificarea încadrării modificărilor în limitele 
avizelor şi acordurilor se face de către structurile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice competente, precum şi de 
verificatorii de proiecte atestaţi în condiţiile legii, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare, iar verificarea încadrării 
modificărilor în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului se realizează de către aceasta po-
trivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. 

Asigurarea caracterului public 
Autorizaţiile de construire/desfiinţare împreună cu anexele acestora, respectiv actele de respingere a cererii pentru autorizarea ex-
ecutării lucrărilor de construcţii, au caracter public. În acest scop, se pun la dispoziţia publicului, pe pagina proprie de internet a au-
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torităţii administraţiei publice competente, emitentă, sau prin afişare la sediul acesteia listele la zi ale actelor de autor itate emise, în 
vederea solicitării şi obţinerii, după caz, a informaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (23) din Lege. 
Caracterul public al autorizaţiilor de construire/desfiinţare se asigură fără a se aduce atingere restricţiilor impuse de legislaţia în 
vigoare privind secretul comercial şi industrial, proprietatea intelectuală, protejarea interesului public şi privat, garantarea şi 
protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la viaţă intimă, familială şi privată. 
Listele la zi ale actelor de autoritate prevăzute la alin. (1) vor conţine obligatoriu următoarele informaţii/documente extrase din 
documentaţia tehnică autorizată: 

a) numărul autorizaţiei de construire/desfiinţare şi data emiterii acesteia; 
b) indicatorii urbanistici (procent de ocupare a terenului şi coeficient de utilizare a terenului); 
c) regimul de înălţime şi retragerile construcţiei de la limitele de proprietate; 
d) planul de situaţie; 
e) toate faţadele. 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamen-
tului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu carac-
ter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 
datelor), cu modificările ulterioare, documentele prevăzute la alin. (1)-(3) se publică pe pagina proprie de internet a autorităţii ad-
ministraţiei publice emitente, într-un format care să permită descărcarea şi vizualizarea acestora separat, în afara paginii proprii de 
internet a autorităţii administraţiei publice competente. 
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