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RAPORT  DE  SPECIALITATE 

LA 

PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

pentru aprobarea  

 Regulamentului de legalizare a construcțiilor executate fără autorizație de construire  

 

 Potrivit art.37, alin.6 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea înscrierii 

dreptului de proprietate asupra construcţiilor în cartea funciară în baza unui certificat de atestare. În 

cazul construcţiilor pentru care execuţia lucrărilor s-a realizat fără autorizaţie de construire, iar 

împlinirea termenului de prescripţie prevăzut la art. 31 din Lege nu mai permite aplicarea 

sancţiunilor, certificatul de atestare/adeverinţa privind edificarea construcţiei va fi emis/emisă în baza 

unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile privind calitatea în 

construcţii, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situaţia 

actuală a construcţiilor şi respectarea dispoziţiilor în materie şi a unei documentaţii cadastrale.  

În situaţia în care în expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerinţelor fundamentale şi a 

celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism, nu se eliberează certificatul de 

atestare/adeverinţa privind edificarea construcţiei. 

Astfel prin aceste modificări la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, se instituie modalitatea de legalizare a construcțiilor edificate fără 

parcurgerea procedurii de autorizare.  

 În vederea asigurării cadrului unitar de intrare în legalitate a construcțiilor executate fără 

autorizație de construire, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, și în corelare cu Normele Metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991, aprobate cu Ordinul nr. 839/2009, pentru soluționarea situațiilor pentru care nu 

sunt prevăzute proceduri în cuprinsul legii,   

Supunem spre analiza și aprobare Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de 

legalizare a construcțiilor executate fără autorizație de construire, în forma prezentată. 
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