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EXTRASE DIN LEGEA 50/1991- republicată – privind autorizarea executării 
lucrărilor de construire 
   
  NOTE: 
    1. Prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 
1430/2005 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată. 
 
    2. În textul actualizat, toate sumele exprimate anterior în lei vechi au fost 
transformate în lei noi. 
 
    3. Nu sunt incluse în textul actualizat modificările efectuate prin art. II din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008. Reproducem mai jos aceste 
prevederi. 
    "ART. II 
    În tot cuprinsul legii termenul <<Proiect>> din sintagmele <<Proiect 
pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii>>, <<Proiect de 
organizare a execuţiei lucrărilor>> şi <<Proiect pentru autorizarea executării 
lucrărilor de desfiinţare>> se înlocuieşte cu termenul <<Documentaţie tehnică 
- D.T>>." 
 
    CAP. 1 
    Autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
 
 ART. 1*) 
    (1) 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. 
    ART. 3*) 
    Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor 
şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă 
natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi 
a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru: 
    a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, 
reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, 
precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 
11; 
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    b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, 
protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de 
valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând 
monumente istorice, stabilite potrivit legii; 
    c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, 
modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile 
forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, lucrările 
hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările 
de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, 
transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare 
şi retehnologizare a celor existente; 
    e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor 
geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea 
exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a 
altor exploatări de suprafaţă sau subterane; 
    f) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea 
organizării executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1^1); 
 
    ART. 7*) 
    (1) Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi 
a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la 
data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, care cuprinde, în copie, următoarele documente: 
    a) certificatul de urbanism; 
    b) dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau 
construcţii, 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.; 
    d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism; 
    e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului; 
    f) dovada privind achitarea taxelor legale. 
    (1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru construcţiile 
reprezentând anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole termenul de 
emitere a autorizaţiei de construire este de 15 zile de la data înregistrării 
cererii. 
    (1^2) Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se 
depune şi se înregistrează la autoritatea administraţiei publice locale 
competente numai dacă solicitantul prezintă toate documentele prevăzute la 
alin. (1) lit. a) - f). 
    (1^3) Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului, în situaţia în care apar modificări 
pentru care este necesară emiterea unei autorizaţii de construire distinctă 
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pentru organizarea executării lucrărilor, aceasta se emite numai dacă 
autoritatea competentă pentru protecţia mediului constată că modificările aduse 
se înscriu în limitele actului administrativ emis anterior. În caz contrar, 
autoritatea competentă pentru protecţia mediului reface evaluarea efectelor 
lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor şi emite 
un nou act administrativ. 
    (2) Documentaţia tehnică - D.T. se elaborează în conformitate cu conţinutul-
cadru prevăzut în anexa nr. 1, în concordanţă cu cerinţele certificatului de 
urbanism, cu conţinutul actului administrativ al autorităţii competente pentru 
protecţia mediului, al avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de 
urbanism şi se întocmeşte, se semnează şi se verifică, potrivit legii. 
    (2^1) Documentaţiile tehnice - D.T. aferente investiţiilor pentru care 
autoritatea competentă pentru protecţia mediului a evaluat efectele asupra 
mediului şi a emis actul administrativ se verifică în mod obligatoriu pentru 
cerinţa esenţială de calitate în construcţii "c) igienă, sănătate şi mediu", potrivit 
legii. 
    (2^2) În situaţia în care, după emiterea actului administrativ al autorităţii 
competente pentru protecţia mediului şi înaintea depunerii documentaţiei pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, investiţia suferă modificări care 
nu au făcut obiectul evaluării privind efectele asupra mediului, acestea vor fi 
menţionate de către verificatorul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială "c) 
igienă, sănătate şi mediu" în raportul de verificare a documentaţiei tehnice 
aferente investiţiei, iar solicitantul/investitorul are obligaţia să notifice 
autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, cu privire la aceste 
modificări, potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. 
    (2^3) Documentaţiile tehnice - D.T. pentru reabilitarea termică a clădirilor se 
verifică în mod obligatoriu pentru cerinţa esenţială de calitate în construcţii "f) 
economie de energie şi izolare termică", potrivit legii. 
    (9) Autorizaţia de construire se emite dacă sunt îndeplinite cumulativ 
condiţiile cerute pentru prezenta lege. Autoritatea emitentă a autorizaţiei nu 
este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa, 
la momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanţelor 
judecătoreşti privind imobilul - teren şi/sau construcţii - aparţinând exclusiv 
solicitantului. 
    (10) Lucrările de consolidare la clădirile încadrate prin raport de expertiză 
tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public se autorizează în 
regim de urgenţă, în condiţiile prevăzute la alin. (16). 
    (14) Valabilitatea autorizaţiei se menţine în cazul schimbării investitorului, 
înaintea finalizării lucrărilor, cu condiţia respectării prevederilor acesteia şi a 
înscrierii în cartea funciară a modificărilor intervenite cu privire la drepturile 
reale imobiliare. 
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    (15) În situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de 
valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind 
lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea modificării 
acestora, titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire, 
potrivit prevederilor prezentei legi. 
    (15^1) Pentru obţinerea unei noi autorizaţii de construire, potrivit 
prevederilor alin. (15), solicitantul va depune o nouă documentaţie tehnică - 
D.T., elaborată în condiţiile modificărilor de temă survenite, urmând ca 
autoritatea administraţiei publice locale competente să decidă, după caz: 
    a) emiterea noii autorizaţii de construire, dacă lucrările corespunzătoare 
modificărilor de temă se înscriu în limitele actului administrativ al autorităţii 
competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor 
obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială; 
    b) reluarea procedurii de autorizare în condiţiile prezentei legi, dacă 
lucrările corespunzătoare modificărilor de temă depăşesc limitele actului 
administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale 
avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială. 
    (15^2) Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de 
temă în limitele avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire 
iniţială se realizează de către verificatori tehnici atestaţi în condiţiile legii, 
pentru fiecare cerinţă esenţială de calitate în construcţii, potrivit legii. 
    (15^3) Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de 
temă în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia 
mediului se realizează de către aceasta potrivit prevederilor legislaţiei privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. 
    (16) Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului, autorizaţia de construire pentru 
lucrările de intervenţie în primă urgenţă obligatorii în cazuri de avarii, 
accidente tehnice, calamităţi ori alte evenimente cu caracter excepţional, 
inclusiv la construcţiile prevăzute la art. 3 lit. b), se emite imediat de către 
autoritatea administraţiei publice competentă potrivit prezentei legi, urmând ca 
documentaţia tehnică necesară să fie definitivată pe parcursul sau la încheierea 
executării lucrărilor, cu respectarea avizelor, acordurilor şi actului 
administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului. 
    (21) Autorizaţia de construire şi anexele acesteia au caracter public şi se pun 
la dispoziţia publicului spre informare, pe pagina proprie de web a autorităţii 
administraţiei publice locale emitente sau prin afişare la sediul acesteia, după 
caz. 
    (22) În aplicarea prevederilor alin. (21), autorităţile prevăzute la art. 4 au 
obligaţia de a respecta restricţiile impuse de legislaţia în vigoare în legătură cu 
secretul comercial şi industrial, proprietatea intelectuală, protejarea interesului 
public şi privat, precum şi fără a se aduce atingere garantării şi protejării 
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drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la 
dreptul la viaţă intimă, familială şi privată, potrivit legii. 
    (23) Autorităţile prevăzute la art. 4 fac publică emiterea autorizaţiei de 
construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii şi pun la dispoziţia publicului următoarele 
informaţii: 
    a) conţinutul autorizaţiei de construire şi al anexelor aferente, care includ 
toate condiţiile necesare a fi îndeplinite de solicitanţi, sau, după caz, conţinutul 
actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii; 
    b) principalele motive şi considerente pe care se bazează emiterea 
autorizaţiei de construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, ca urmare a examinării 
comentariilor şi opiniilor exprimate de public, inclusiv informaţii cu privire la 
desfăşurarea procesului de consultare a publicului; 
    c) descrierea, după caz, a principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea şi, 
dacă este posibil, compensarea efectelor negative majore, conform actului 
administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. 
------------ 
    ART. 9 
    (1) Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum 
şi proiectele tehnice se elaborează de colective tehnice de specialitate, se 
însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din 
domeniul arhitecturii, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, astfel: 
    ART. 10 
    Pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora 
s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecţie prevăzut în planurile de 
amenajare a teritoriului şi în documentaţiile de urbanism aprobate, se va proceda 
după cum urmează: 
    a) în zonele construite protejate, în zonele de protecţie a monumentelor 
istorice, definite potrivit legii, şi în ansamblurile de arhitectură şi siturile 
arheologice, solicitantul va obţine avizul conform al Ministerului Culturii şi 
Cultelor, pe baza documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate conform 
legii; 
    c) *** Abrogată 
    d^1) în perimetrele limitrofe construcţiilor reprezentând anexele gospodăreşti 
ale exploataţiilor agricole, delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea 
distanţelor prevăzute de normele sanitare în vigoare, în care s-a instituit un 
regim de restricţie privind amplasarea clădirilor de locuit şi a obiectivelor 
socioeconomice, solicitantul va obţine avizul direcţiei pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; 
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    ART. 11 
    (1) Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu 
modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor: 
    b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se 
păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, inclusiv în situaţia în care 
se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu excepţia 
clădirilor declarate monumente istorice, în condiţiile legii; 
    h) reparaţii şi înlocuiri la finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, placaje, 
altele asemenea -, lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi acoperişului, 
dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia - terasă/şarpantă -, la 
trotuare, la ziduri de sprijin şi la scări de acces, fără modificarea calităţii şi a 
aspectului elementelor constructive; 
    ART. 12 
    (2) O dată cu introducerea acţiunii se pot solicita instanţei judecătoreşti 
suspendarea autorizaţiei de construire sau desfiinţare şi oprirea executării 
lucrărilor, până la soluţionarea pe fond a cauzei. 
 


