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Eliberarea actelor permisive (certificat de urbanism pentru proiectare şi autorizaţie de 
construire) în baza Legii nr. 163/2010 cu privire la autorizarea lucrărilor de construire

în scopul asigurării desfăşurării activităţii eficiente a Serviciilor Publice în teritoriu, 
întru realizarea Planului de acţiuni pentru semestrul I al a.2022 examinând propunerile înaintate 
de membrii Colegiului consultativ din raionul Teleneşti şi întru exercitarea pct. 8, 13 lit (c) al 
Hotărârii Guvernului nr. 845 din 18 decembrie 2009 „Cu privire la Oficiile teritoriale ale 
Cancelariei de Stat”, bazăndu-ne pe Regulamentul ”Cu privire la organizarea şi funcţionarea 
Colegiului consultativ, constituit în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea” 
Colegiul consultativ constituit în raionul Teleneşti H O T Ă R Ă Ş T E :

Se recomandă autorităţilor publice locale de nivelul I şi II:
1. în vederea actualizării documentaţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului, în termen 

de 3 luni, reexaminarea documentaţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului cu 
înaintarea Consiliile satelor/comunelor/oraşului (după caz) a chestiunii pentru 
determinarea surselor financiare respective pentru aceste probleme, cu informarea 
Agenţiei privind stadia de realizare;

2. Emiterea certificatului de urbanism pentru proiectarea imobilelor/terenurilor amplasate 
în zonele asupra cărora s-a instituit prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a 
teritoriului un regim special, cu obţinerea avizelor prevăzute de legislaţie;

3. Avizarea Documentaţiei de proiect de către arhitectul raionului/oraşului numai în cazul 
prezentării compartimentelor ce determină obţinerea unor construcţii de calitate 
corespunzătoare exigenţelor esenţiale: A - rezistenţă şi stabilitate; B - siguranţă în 
exploatare; C - siguranţă la foc; D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia 
mediului înconjurător; E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie; F - 
protecţie împotriva zgomotului;

4. Neadmiterea solicitării de către emitent al altor acte contrar prevederilor art.3 şi art.12 al 
Legii 163/2010.

5. Implementarea obligatorie a procedurii de eliberare a actelor permisive prim Registrul 
actelor permisive (Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a 
actelor permisive (SIA GEAP)).
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