ORDIN Nr. 34/N din 7 noiembrie 1995
pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea
teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor
EMITENT:
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE Nr. 34/N/7 noiembrie 1995
MINISTERUL DE INTERNE
Nr. 3.422/1 august 1995
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. M.30/2 noiembrie 1995
SERVICIUL ROMAN DE INFORMAŢII Nr. 4.221/8 august 1995
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 283 din 7 decembrie 1995
Având în vedere prevederile art. 7 lit. c) şi ale art. 40 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor
Publice şi Amenajării Teritoriului,
în temeiul Legii nr. 41/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale,
în temeiul Legii nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne,
în temeiul Legii nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Roman de Informaţii,
în conformitate cu Hotărârea Parlamentului României nr. 11/1992 şi cu Decretul nr. 223/1992,
ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, ministrul apărării naţionale, ministrul de interne şi
directorul Serviciului Roman de Informaţii
emit următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă Precizările privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi
a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor.
ART. 2
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, al
Ministerului Apărării Naţionale, al Ministerului de Interne şi al Serviciului Roman de Informaţii, precum şi
organele consiliilor judeţene şi locale vor lua măsuri pentru aplicarea precizărilor prevăzute la art. 1.
Ministrul lucrărilor publice
şi amenajării teritoriului,
Marin Cristea
Ministru de interne,
Doru Ioan Tărăcilă
Ministrul apărării naţionale,
Gheorghe Tinca
Directorul Serviciului Roman de Informaţii,
Virgil Măgureanu

PRECIZĂRI
privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului,
precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor
Având în vedere prevederile art. 7 lit. c), precum şi ale art. 40 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea

executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Roman de Informaţii, pe de o parte, şi
Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, pe de alta parte, de comun acord, stabilesc
următoarele:
ART. 1
Ministerul Apărării Naţionale, prin Statul Major General, Ministerul de Interne şi Serviciul Roman de
Informaţii avizează următoarele documentaţii de urbanism şi de amenajare a teritoriului prevăzute în anexa
la Legea nr. 50/1991:
a) planurile de amenajare a teritoriului;
b) planurile urbanistice generale ale municipiilor, oraşelor, staţiunilor balneoclimaterice şi turistice;
c) planurile urbanistice generale ale satelor situate în zona de graniţa, în zona riverană Dunării şi
Litoralului Marii Negre şi în zonele de traversare a Carpaţilor;
d) planurile urbanistice de detaliu şi planurile zonale de amenajare a teritoriului pentru obiectivele situate
în afara localităţilor;
e) planurile urbanistice zonale pentru zonele centrale ale municipiilor, oraşelor şi staţiunilor balneare,
climaterice şi turistice;
f) planurile urbanistice zonale sau de detaliu care se referă la teritorii ce cuprind sau sunt limitrofe
obiectivelor speciale situate în intravilan.
ART. 2
Ministerul Apărării Naţionale, prin Statul Major General, Ministerul de Interne şi Serviciul Roman de
Informaţii avizează:
a) documentaţia tehnica pentru autorizarea oricăror lucrări, ce urmează a fi executate în zona situată la
mai puţin de 2.400 m fata de limita obiectivelor speciale aflate în extravilan;
b) documentaţia tehnica pentru autorizarea oricăror lucrări, dacă urmează a se executa în vecinătatea
obiectivelor speciale situate în intravilan - pe parcelele limitrofe, precum şi pe cele situate de cealaltă parte
a străzilor învecinate cu incinta acestora - dacă nu au avizat documentaţiile de urbanism prevăzute la art. 1.
Fac excepţie de la prevederile lit. a) şi b) următoarele lucrări:
- lucrări de reparare, protejare, restaurare, conservare a clădirilor de orice fel;
- lucrări de reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare subterane şi aeriene, împrejmuiri
şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor
publice.
ART. 3
Incintele obiectivelor speciale situate în intravilan se evidenţiază în planurile urbanistice generale.
Incintele obiectivelor speciale din extravilan, împreună cu zona în care este necesară obţinerea avizelor
menţionate, se evidenţiază în planurile de amenajare a teritoriului municipiilor, oraşelor şi comunelor.
ART. 4
Autorităţile administraţiei publice locale competente vor evidenţia, prin certificatul de urbanism,
obligaţia solicitantului de a obţine avizele Ministerului Apărării Naţionale - Statul Major General -, ale
Ministerului de Interne şi Serviciului Roman de Informaţii în zonele stabilite de art. 2 lit. a) şi b).
ART. 5
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Roman de Informaţii vor coopera cu
consiliile judeţene şi locale pentru stabilirea reglementărilor urbanistice în zonele menţionate la art. 2 lit. a)
şi b), în vederea înscrierii acestora în regulamentele locale de urbanism.

