VALABILITATEA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE
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:
a)intervalul de timp, de cel mult 12 luni de la data emiterii, în interiorul căruia
solicitantul este obligat 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 autorizate, 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 investitorului/beneficiarului, managerului de proiect,
proiectantului, sau consultantului, după caz.
În cazul schimbării investitorului pe parcursul executării şi înaintea finalizării lucrărilor,
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 împreună cu celelalte acte - avize, acorduri, documentaţii etc. -, care au stat
la baza eliberării acesteia, aparţin de drept noului investitor (proprietar).
Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare
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 ,investitorul poate
solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei.
Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se va solicita cu cel puţin 15
zile 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 sa
solicitantului, în termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii.
Pierderea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare. Emiterea unei noi
autorizaţii.
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 aceste situaţii este necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare.
În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilităţii autorizaţiei
de construire/desfiinţare, continuarea lucrărilor 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 prevederile autorizaţiei iniţiale.
În cazul întreruperii execuţiei lucrărilor pe o perioadă îndelungată (peste limita de
valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare), fără luarea măsurilor de conservare,
potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii, continuarea
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 limitele
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 potrivit 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 executării lucrărilor de construcţii, au caracter
public. În acest scop, se pun la dispoziţia publicului, pe pagina proprie de internet a
autorităţii administraţiei publice competente, emitentă, sau prin afişare la sediul acesteia
listele la zi ale actelor de autoritate emise, în vederea solicitării şi obţinerii, după caz, a
informaţiilor dorite.
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.

