
AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE 
 
Procedura privind obţinerea autorizării executării sau desfiinţării 
construcţiilor se găseşte reglementată în Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării construcţiilor, republicată în Monitorul Oficial, Partea 
I, nr. 933 din 13/10/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin 
Ordinul nr. 839/2009. 
Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de 
construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile 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.  

Autorizarea executării lucrărilor de construcţii reprezintă exercitarea autorităţii 
de către administraţia publică judeţeană şi locală, după caz, precum şi de către 
administraţia publică centrală, în situaţiile prevăzute de Lege, cu privire la punerea 
în aplicare a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, 
aprobate potrivit legii, care se constituie în temei juridic pentru realizarea de lucrări 
de construcţii. 
 
DOCUMENTELE NECESARE 
 

A) DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ – D.T. ceruta prin Certificatul de Urbanism 
 
Documentaţia tehnică – DT este documentaţia tehnico-economică distinctă care stă 
la baza emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare şi prin care se stabilesc 
principalele coordonate privind încadrarea în indicii urbanistici aprobaţi, amplasarea 
construcţiilor şi relaţiile acestora cu vecinătăţile, schemele şi fluxurile funcţionale, 
compoziţia spaţială, structura de rezistenţă, expresia de arhitectură, dotarea şi 
echiparea construcţiilor, inclusiv soluţiile de asigurare, branşare şi racordare a 
acestora la infrastructura edilitară urbane necesare, după caz. 
În funcţie de scopul solicitării, documentaţia tehnică – D.T. poate fi: 

- documentaţie tehnică – D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construire, inclusiv pentru lucrările aferente organizării 
executării lucrărilor; 
- documentaţie tehnică – D.T. (D.T.A.D.+D.T.O.E.) pentru autorizarea 
executării lucrărilor de desfiinţare a lucrărilor/construcţiilor, inclusiv pentru 
autorizarea lucrărilor aferente organizării executării lucrărilor. 
 
B) CERTIFICATUL DE URBANISM – in copie 

 
C) AVIZELE solicitate prin CU 

 
D) Alte documente de proiect si legislatie solicitate prin CU sau AVIZE 

 
E) Titlul de Proprietate asupra imobilului unde se executa lucrarea. 

 
F) Copie CI Solicitant, si CUI pentru firma 

 
 


