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ANEXA  1

CADRUL LEGAL DE  ELABORARE A REGULAMENTULUI  LOCAL DE  URBANISM

Regulamentul  Local  de  Urbanism  (RLU)  este  elaborat  in  conformitate  cu  prevederile  actelor

normative   in   vigoare,   specific   domeniului   sau   complementare   acestuia.   Dintre   principalele   acte

normative, cu  implicaţii asupra dezvoltării  urbanistice, se menţionează  următoarele (cu  modificările si

completările ulterioare):

•:.    HGR nr, 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu completările

si  modificările ulterioare.

•:.    Ordinul   M.L.P.A.T.   nr.13/N/10.03.1999-GP   038-1999-Ghid   privind   metodologia   de

elaborare Şi  conţinutul cadru al  Planului  Urbanistic General.

•:»    Legea  nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si  urbanismul -reactualizată

•:.   Ordinul  MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a  Legii

nr.  350/2001  privind  amenajarea  teritoriului  şi  urbanismul  şi  de  elaborare  şi  actualizare  a

documentaţiilor de urbanism

•:.    Codul  Civil din  2009

<.    H.G.  nr.  382/02.04.2003-  Normelor  metodologice  privind  exigentele  minime  de  conţinut

ale  documentaţiilor  de  amenajare  a  teritoriului  si  de  urbanism  pentru  zonele  de  riscuri

naturale.

•:.    Legea administraţiei  publice locale nr.  215/2001 (cu  modificările si completările ulterioare)

•:.    Legea  nr.  50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor de construcţii  (cu  modificările si

completările ulterioare)

•:.    Legea fondului funciar nr.18/1991, cu completările si  modificările ulterioare.

•:.    Legea  nr.10/1995  privind calitatea în construcţii, cu completările si  modificările ulterioare

•:.    Legea  nr.123/2007 pentru  modificarea  Legii  nr.10/1995  privind calitatea în construcţii

•:.   O.M.T.C.T.     nr.562/20.10.2003   -    Metodologie    de    elaborare    Şi    conţinutul    cadru    al

documentaţiilor de urbanism  pentru zone construite protejate (P.U.Z.)

•:.   Ordonanţa   de   urgenţă    nr,    195/2005    privind    protFcţiŢ   medffluTF-u--:Fit5dîfr€`arlre   Si

completările ulterioare privind  protecţia  mediului.

Legea   cadastrului   şi   a   publicităţii   imobiliare   nr.   7/1996j   cu   completările  si   modifică+il6

ulterioare;
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•:.    Legea  nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu completările si  modificările ulterioare;

•:.   Legea apelor nr. 107/1996

•:.    Legea  nr.  33/1994 privind exproprierea  pentru cauză de utilitate publică, cu completările si

modificările ulterioare

•:.    Legea  nr.  247/2005  privind  reforma  în  domeniile  proprietăţii  Şi  justiţiei,  precum  Şi  unele

măsuri adiacente

•:.    Legea  nr.  82/1998  pentru  aprobarea  Ordonanţei  Guvernului  nr.  43/1997  prMnd  regimul

juridic al  drumurilor

<.    Legea  nr.  213/1998 privind  bunurile proprietate publică

•:.    Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional-Secţiunea

a  llI-a-zone protejate

•:.    Legea   nr.   351/2001   privind   aprobarea   Planului   de   amenajare   a   teritoriului   naţional-

Secţiunea a  lv-a  Reţeaua  de  localităţi

•:.    Legea    nr.    422/2001    privind    protejarea    monumentelor   istorice,    cu    completările   si

modificările ulterioare

•:.    Legea   nr.   451/2002   pentru   ratificarea   Convenţiei   europene   a   peisajului,   adoptată   la

Florenţa  la  20 octombrie 2000

•:.    Hotărârea nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor

<.   Ordonanţa  de  urgenţă  nr.  12/1998  (republicată)  aprobată  cu  Legea  nr.  89/1999,  privind

transportul   pe  căile  ferate  române  şi  reorganizarea  Societăţii   Naţionale  a  Căilor  Ferate

Române

•:.   Ordinul  MLPAT nr.  91/1991  pentru  aprobarea  formularelor,  a  procedurii  de  autorizare şi  a

conţinutului documentaţiilor prevăzute de Legea  nr. 50/1991

•:.    Ordinul  MLPAT nr.  34/1995  pentru  aprobarea  Precizărilor privind  avizarea  documentaţiilor

de   urbanism   Şi   amenajarea   teritoriului,   precum   şi   a   documentaţiilor  tehnice   pentru

autorizarea  executării  construcţiilor

•:.   Ordinul  MS nr.  119/2014 pentru  aprobarea  Normelor de  igienă  şi  sănătate  publică  privind

mediul  de viaţă  al  populaţiei

•:.   Ordinul  MT  nr.  1297/2017  pentru  aprobarea  N

drumurilor de interes national

Îivind  în.cădFjâr6a-în  categorii'  a (

r__

•:.   Ordinul   MT   nr.   1296/2017   pentru   aprobarea   Normîlol   tehnice   privinq   ggo{Şc&atrse,a, \

construireaşimodernizareadrumurilor                                     Î     'i_               %t                                            !
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•:.   Ordinul  MT  nr.   1295/2017  pentru  aprobarea   Normelor  tehnice  privind  stabilirea  clasei

tehnice a drumurilor publice

•:.   Ordinul   MT   nr.   1294/2017   pentru   aprobarea   Normelor   tehnice   privind   amplasarea

lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru  instalaţii şi  a  pomilor în  localităţile  urbane şi  rurale

•:.   Ordinul   MT   nr.   49/1998   pentru   aprobarea   Normelor   tehnice   privind   proiectarea   şi

realizarea  străzilorîn  localităţile  urbane

•:.   Ordinul   MT   nr.   50/1998   pentru   aprobarea   Normelor   tehnice   privind   proiectarea   Şi

realizarea  străzilorîn  localităţile  rurale

•:.   Ordinul   MAl   nr.   1312/2006   pentru   aprobarea   Normelor   metodologice   de   avizare   şi

autorizare privind  prevenirea Şi stingerea  incendiilor

•:.   Ordinul  nr.  1435/2006  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice de  avizare şi  autorizare

privind securitatea  la  incendiu Şi  protecţia civilă

•:.    Hotărârea   nr.   211/1999   privind   modificarea   şi   completarea   Hotărârii   Guvernului   nr.

577/1997    pentru    aprobarea    programului    privind    pietruirea    drumurilor    comunale,

alimentarea  cu  apă  a  satelor,  conectarea  satelor  la  reţeaua  de  electrificare  şi  la  reţelele

telefonice  precum  si  Norma  metodologică  de aplicare a  Hotărârii  Guvernului  nr.  577/1997

pentru    aprobarea    Programului    privind    reabilitarea,    modernizarea    şi/sau    asfaltarea

drumurilor  de   interes  judeţean   şi   de   interes   local,   alimentarea   cu   apă,   canalizarea   Şi

epurarea  apelor  uzate  la  sate,  precum  şi  în  unităţile  administrativ-teritoriale  cu  resurse

turistice din  27.05.2010, cu  completările si  modificările  ulterioare;

•:.    Ordinul  Ministerul  lndustriei  şi  Comerţului  nr.  1645/1997  pentru  aprobarea  Metodologiei

privind executarea  lucrărilor de cadastru energetic

•:.   Ordinul  MLPAT nr. 91/1997 pentru aprobarea  Metodologiei privind executarea lucrărilor de

introducere a  cadastrului  reţelelor edilitare în  localităţi

•:.    Legea  nr.  59/2016  privind  controlul  asupra   pericolelor  de  accident  major  în  care  sunt

implicate substanţe periculoase

•:.   Ordinul    nr.    3710/1212/99/2017    privind    aprobarea    Metodologiei    pentru    stabilirea

distanţelor adecvate faţă  de sursele  potenţiale de risc din cadrul  amplasamentelor care se

încadrează în  prevederile Legii  nr. 59/2016 privind controlul asupra  pericolelor de accident

majorîn care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului

şi  urbanism

•Hegeamonumentelordeforpublicnrl20/2006,cucomdiiilesi:o=f-i-=t€-rlo-are-,
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•:.    Ordinul   nr.   62/1998   privind   delimitarea   zonelor   expuse   riscurilor   naturale,   Ministerul

Lucrărilor  Publice  Şi  Amenajării  Teritoriului,  Departamentul  Pentru  Administraţie  Publică

Locală,  Ministerul Apelor,  Pădurilor şi  Protecţiei  Mediului

'     .l.   ,`.__/</:J`

•?-11 39dî.%_'l
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