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Cadrul legal în baza căruia se pot emite avizele/acordurile solicitate prin certificatul de 

urbanism: 

 

1) Legea nr. 50/1991 (republicată) privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

2) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, modificată şi completată 

ulterior; 

3) Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839 din 12 octombrie 

2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

4) O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificările şi completările 

ulterioare; 

5) Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1835/2017 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și 

a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în 

tuneluri rutiere, precum și amenajarea căilor de acces la drumurile publice; 

6) H.G. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

7) SR 1848/1/2/3 – 2011, SR 1848/7 – 2015, STAS 1848/5-82,  Semnalizare rutieră; 

8) STAS 9312/1987 Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte; 

9) Normativul 600/2010 privind amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumurile 

publice; 

10) Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a 

pomilor în localitățile urbane și rurale; 

11) Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1293/2017 pentru aprobarea Normelor 

privind amplasarea și exploatarea balastierelor din zona drumurilor și a podurilor; 

12) Ordinul comun al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinței nr. 

6107.01.2003 şi al ministrului administrației publice nr. 139/03/02/2003, privind 

măsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul urbanismului şi amenajării 

teritoriului în scopul asigurării fluidizării traficului şi a siguranței circulației pe 

drumurile publice de interes național şi județean. 

 


