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celor de prestari de servicii, aflate în
administrarea consiliilor județene
sau a consiliilor locale, precum si a
celor din patrimoniul regiilor
autonome de interes local
Emitent:Parlamentul României
Publicată în: Monitorul Oficial al
României nr. 803 din 5 noiembrie
2002
Data intrării în vigoare : 5 noiembrie
2002
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Stabilește cadrul juridic pentru http://legislatie.j
vânzarea spațiilor comerciale și a ust.ro/Default.as
celor de prestări de servicii, px
proprietate privata a statului, aflate
în administrarea consiliilor județene
sau a consiliilor locale, precum și a
celor aflate în patrimoniul regiilor
autonome
de
interes
local,
denumite în continuare spații
comerciale sau de prestări de
servicii.
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ABSTRACT IN ENGLISH

According to art.1 par. 1, this Law settles
the legal framework for sale of
commercial spaces and of those of
services, private property of state, being
under administration of county or local
councils, as well as of those from
patrimony
of
self-governing
administrations of local interest, called
hereinafter commercial spaces or service
spaces.

Ultima actualizare: 1 ianuarie 2007
Modificări:
 OUG nr. 21 din 2 aprilie 2003;
 Legea nr. 306 din 8 iulie 2003;
 Legea nr. 331 din 8 iulie 2004;
 Legea nr. 558 din 7 decembrie
2004;
 Legea nr. 312 din 10 noiembrie
2005.
Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de
construcţii
Emitent:Parlamentul
României
Publicată în: Monitorul Oficial al
României nr. 933 din 13 octombrie
2004
Data intrarii in vigoare : 9 august
2004
Ultima actualizare: 14 octombrie
2009
Modificări:




OUG nr. 122 din 24 noiembrie
2004;
Legea nr. 119 din 5 mai 2005;
Legea nr. 52 din 8 martie 2006;

Reglementează
procedura
şi http://legislatie.j
condiţiile ce trebuiesc îndeplinite ust.ro/Default.as
pentru
autorizarea
executării px
lucrărilor de construcţii;
Aceeaşi lege se referă şi la vânzarea,
respectiv concesionare terenurilor
pentru construcţii( art.13 alin.1,
arată că „Terenurile aparţinând
domeniului privat al statului sau al
unitatilor administrativ-teritoriale,
destinate construirii, pot fi vândute,
respectiv concesionate (...) prin
licitatie publica, potrivit legii, in
conditiile respectarii prevederilor
documentatiilor de urbanism si de
amenajare a teritoriului, aprobate
potrivit legii, in vederea realizarii de
catre titular a constructiei.”)
Cu toate că denumirea de contract
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Thist act settles the legal procedure that
needs to be followed in order to obtain an
authorization for buildings’ execution; it
regulates the conditions for the
construction of all facilities, provides the
essential
requirements
and
their
compliance with the characteristics of
buildings.
Also, article 13 shows that “Lands
belonging to private domain of state or to
territorial-administrative
institutions,
designed for constructions, can be sold or
can be given into concession (…), by
public auction, under the law, complying
with provisions of documentation for
urbanism
and
land
arrangement,



Legea nr. 376 din 5 octombrie
2006;
 Legea nr. 117 din 2 mai 2007;
 Legea nr. 101 din 9 mai 2008;
 OUG nr. 214 din 4 decembrie
2008;
 OUG nr. 228 din 30 decembrie
2008;
 Legea nr. 261 din 7 iulie 2009.
Legea nr. 50/1991 a fost republicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997 şi
a mai fost modificată prin:
 OUG nr. 231/2000, respinsă prin
Legea nr. 413/2001;
 OUG nr. 295/2000 pentru
suspendarea aplicării sau
abrogarea unor ordonanţe si
ordonanţe de urgenta ale
Guvernului, aprobata prin Legea
nr. 109/2001;
 Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si
urbanismul;
 Legea nr. 453/2001;
 OG nr. 5/2002 pentru
modificarea şi completarea art. 4
din Legea nr. 50/1991, aprobată

de concesiune trimite la categoria
contractelor administrative ce se
încheie de autoritățile publice locale
în exercitarea puterii publice și
urmând un regim special de
reglementare, în cazul concesiunii
de bunuri private, aceste acte
bilaterale sunt încheiate în regim de
drept comun, iar instituțiile publice
contractante participă la aceste
operațiuni în calitate de particulari.
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approved under the law, for achieving the
construction
by
the
owner”.
Although, the name of concession
contract
sends
to
category
of
administrative contracts which are
concluded by local public authorities for
exercising public power and following a
special system of regulation, in case of
concession of private goods, these
bilateral documents are concluded under
system of common law and, contracting
public institutions participate to these
operations as individuals.








prin Legea nr. 455/2002;
OG nr. 36/2002 privind
impozitele si taxele
locale,abrogata prin Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal;
Legea nr. 401/2003;
OUG nr.214/2008;
OUG nr.228/2008;
Legea nr.261/2009;

Ordonanţa de Urgenţă nr.
34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii
Emitent: Guvernul României
Publicată în: Monitorul Oficial al
României nr. 418 din 15 mai 2006
Data intrării in vigoare : 15 mai
2006
Ultima actualizare: 2 iulie 2010
Modificări şi completări:
 Lega nr. 337/2006;
 Rectificarea nr. 337/2006;
 Legea nr. 128/2007;

A fost adoptată
în vederea
respectării
angajamentelor
asumate de
România în
domenii privind
"Libera
circulaţie a
mărfurilor" şi ca
urmare a
recomandărilor
Comisiei;
La nivelul UE, au
fost adoptate
următoarele:
1.Directiva

Act normaiv de bază, reglementează http://legislatie.j
procedura de
atribuire a ust.ro/Default.as
contractelor de achiziţie publică, a px
contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii.
Cap .7 se referă la principiile şi
regulile ce trebuie observate cu
ocazia atribuirii unui contract de
concesiune de lucrări publice sau de
servicii de către autoritatea publică
locală.
Art.220 lit.c extinde domeniul de
aplicare a acestui act şi asupra
contractelor de concesiune de
bunuri publice, care în mod normal
ar intra sub incidenţa O.U.G.
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The main normative act that regulates the
assigning procedure for contracts of public
acquisitions, for concession contracts of public
works and for concession contracts of
services.
Cap. 7 is referring to principles and rules that
should be observed by local public authority
when assigning a concession contract of public
works or of services.
Art. 220., letter c, spreads out the application
of this act also over concession contracts of
public goods, which normally would subject to
OUG no. 54/2006, but only if, by the object of
respective contract, the contracting authority
intends also to obtain the execution of a









OUG nr. 94/2007;
Decizia nr. 569/2008;
OUG nr. 143/2008;
OUG nr. 228/2008;
OUG nr. 19/2009;
OUG nr. 72/2009;
OUG nr. 76/2010.

Norme de aplicare:
Hotărârea nr. 925/2006
Emitent: Guvernul României
Publicată în: MOF nr. 625 din 20
iulie 2006
Data intrării în vigoare : 20 iulie
2006
Ultima actualizare: 27 iulie 2009
Modificări şi completări:
 Hotărârea nr. 1.056/2006;
 Hotărârea nr. 1.337/2006;
 Hotărârea nr. 834/2009.

2004/18/CE a
Parlamentului
European şi a
Consiliului din
31 martie 2004
privind
coordonarea
procedurilor de
atribuire a
contractelor de
achiziţii publice
de lucrări, de
bunuri şi de
servicii;
2.Directiva
2004/17/CE a
Parlamentului
European şi a
Consiliului din
31 martie 2004
de coordonare a
procedurilor de
atribuire a
contractelor de
achiziţii în
sectoarele apei,
energiei,
transporturilor

nr.54/2006, dar numai în cazul în
care, prin obiectul respectivului
contract, autoritatea contractanta
urmăreşte şi dobândirea execuţiei
unei lucrări sau a unui serviciu, fapt
care ar încadra contractul respectiv
fie în categoria contractelor de
achiziţie publică, fie în categoria
contractelor de concesiune de
lucrări sau servicii publice.
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work or a service, fact that would frame
respective contract either in the category of
contracts of public acquisition, or in the
category of concession contracts of works or
public services

şi serviciilor
poştale;
3.Directiva
1989/665/CEE a
Parlamentului
European şi a
Consiliului din
21
decembrie1989
privind
coordonarea
actelor cu
putere de lege şi
a actelor
administrative
privind aplicarea
procedurilor
privind căile de
atac faţă de
atribuirea
contractelor de
achiziţii publice
de produse şi a
contractelor
publice de
lucrări;
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Ordonanţa de Urgenţă
nr.54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică.
Emitent: Guvernul României
Publicată în: Monitorul Oficial al
României nr. 569 din 30 iunie 2006
Data intrării în vigoare : 30 iunie
2006
Ultima actualizare: 21 ianuarie 2007
Modificări şi completări:
Legea nr. 22 din 11 ianuarie 2007
NORMELE METODOLOGICE din 14
februarie 2007 de aplicare a OUG
nr. 54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică
Emitent: Guvernul României
Publicate în: Monitorul Oficial al
României nr. 146 din 28 februarie
2007
Data intrării în vigoare : 28
februarie 2007

În prezent,
Comisia
Europeană
evaluează
necesitatea şi
impactul
adoptării unei
iniţiative în
vederea
îmbunătăţirii
cadrului legal
actual privind
concesionarea
bunurilor
aparținând
statului și
unităților
administrativteritoriale.
Aceasta deoarece
în momentul de
față au fost
elaborate doar
Directive și
Regulamante în
domeniul
achizițiilor publice
de lucrări, de
bunuri și servicii și
în domeniul
concesiunilor

OUG 54/20006 constituie sediul http://legislatie.j
general
pentru
concesionarea ust.ro/Default.as
bunurilor făcând parte din domeniul px
administrativ public al unităților
administrativ-teritoriale.
Definiția acestui tip de contracte
administrative este dată de art.1
alin.2 din ordonanță, potrivit căruia
contractul de concesiune de bunuri
proprietate publică, denumit în
continuare contract de concesiune,
este acel contract încheiat în formă
scrisă prin care o autoritate publică,
denumită concedent, transmite, pe
o perioadă determinată, unei
persoane, denumite concesionar,
care acţionează pe riscul şi
răspunderea sa, dreptul şi obligaţia
de exploatare a unui bun
proprietate publică în schimbul unei
redevenţe.
Calitatea de concesionar o poate
avea orice persoană fizică sau
persoană juridică, română ori
străină.
Contractul de concesiune se încheie
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The general headquarter for concession of
goods from public administrative domain
of territorial-administrative institutions is
represented by O.U.G. 54/2006 regarding
system of concession contracts of public
property goods. The definition of this kind
of administrative contract is given by art.1,
par.2, according to which concession
contract of public property goods, called
hereinafter concession contract, is that
contract concluded in written form
through which a public authority, called
grantor, transmits for a determined
period, to a person called grantee, who
acts on his own risk and liability, the right
and obligation to exploit a good of public
property, in the exchange of a royalty.
Thus, concession contract of public
property goods is an administrative
contract, onerous and grave, with
temporary character and intuitu personae,
which contains both conventional clauses
settled through the consent of the parties,
and clauses imposed directly or indirectly

publice de servicii
și lucrări.

pentru o durată care nu va putea
depăşi 49 de ani, începând de la
data semnării lui. Durata concesiunii
se stabileşte de către concedent pe
baza studiului de oportunitate.
Contractul de concesiune poate fi
prelungit pentru o perioadă egală cu
cel mult jumătate din durata sa
iniţială, prin simplul acord de voinţă
al părţilor.
Concesionarea are loc la iniţiativa
concedentului sau ca urmare a unei
propuneri însuşite de acesta.
Propunerea de concesionare trebuie
să fie fundamentată din punct de
vedere economic, financiar, social şi
de mediu. Iniţiativa concesionării
trebuie să aibă la bază efectuarea
unui studiu de oportunitate.
Procedurile
de
atribuire
a
contractului de concesiune sunt prin
licitaţie şi negociere directă.
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by law.
According to the main legislative
framework, the quality of grantee could
be held by any Romanian or foreign,
natural or legal person.
Concession contract is concluded for a
period that could not exceed 49 years
starting from date of its signing.
Concession duration is settled by grantor
upon opportunity study. Concession
contract could be prolonged for a period
equal with the most half of its initial
duration, through the simple consent of
the parties.
Concession takes place at grantor initiative
or as a result of his proposal. Concession
proposal
should
be
grounded
economically, financially, socially and
environmentally.
The
initiative
of
concession should base upon an achieved
opportunity study.
Assigning

procedures

of

concession

Articolul 15 din actul normativ
prevede
în
mod
expres
”Concedentul are obligaţia de a
atribui contractul de concesiune, de
regulă, prin aplicarea procedurii
licitaţiei.”
Anunţul de licitaţie se publică în
Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a, într-un cotidian de
circulaţie naţională şi într-unul de
circulaţie locală, cu cel puţin 20 de
zile calendaristice înainte de data
limită pentru depunerea ofertelor.
Procedura de licitaţie se poate
desfăşura numai dacă în urma
publicării anunţului de licitaţie au
fost depuse cel puţin 3 oferte
valabile. În cazul în care în urma
publicării anunţului de licitaţie nu au
fost depuse cel puţin 3 oferte
valabile, concedentul este obligat să
anuleze procedura şi să organizeze
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contract are through auction and direct
negotiation.
Article 15 from normative document
expressly stipulates that “Grantor has the
obligation to assign concession contract,
as a rule, by applying auction procedure”.
Auction notice is published into Official
Gazette of Romania, Part VI, into a well
known national newspaper and into a
local one at least 20 days before deadline
for file the offers.
Auction procedure could take place only
as a result of publishing of auction notice,
there have been filed at least 3 valid
offers. If, after publishing of auction notice
there haven’t been filed at least 3 valid
offers, the grantor is obliged to cancel the
procedure and to organize a new auction.
After repeating this procedure, if there
haven’t been filed at least 3 valid offers,
the grantor has the right to apply direct

o nouă licitaţie.

negotiation procedure

După repetarea acestei proceduri,
dacă nu au fost depuse cel puţin 3
oferte valabile, concedentul are
dreptul de a aplica procedura de
negociere directă.
Ordonanţa Guvernului nr. 65 / 2001
privind constituirea şi funcţionarea
parcurilor industriale
Emitent: Guvernul României
Publicată în: Monitorul Oficial al
României nr. 536 din 1 septembrie
2001
Data intrării în vigoare : 1
septembrie 2001
Ultima actualizare: 7 decembrie
2006
Modificări şi completări:
Legea nr. 414 din 26 iunie 2002;
Legea nr. 490 din 11 iulie 2002;
Legea nr. 571 din 22 decembrie
2003;
Legea nr. 424 din 22 noiembrie
2006.

Acest act normativ reglementează http://legislatie.j
conceptul de parc industrial. Parcul ust.ro/Default.as
industrial reprezintă o zona px
delimitată în care se desfăşoară
activităţi economice, de cercetare
ştiinţifică, de producţie industriala şi
servicii, de valorificare a cercetării
ştiinţifice si/sau de dezvoltare
tehnologică, într-un regim de
facilităţi specifice, în vederea
valorificării potenţialului uman şi
material al zonei.
Constituirea parcului industrial se
bazează
pe
asocierea
în
participaţiune,
denumita
în
continuare
asociere,
dintre
autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale, agenţii economici,
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This law regulates the concept of
industrial
park.
The industrial park represents a delimited
area where are running economic
activities, scientific research, industrial
production and services, activities of
scientific research and/or technological
development within a system of specific
facilities, in order to capitalize human and
material potential of the area.
Constitution of industrial park is based
upon joint venture agreement, called
hereinafter
agreement,
between
authorities of local and central public
administration, economic agents, research
and development institutions and/or

institutele de cercetare-dezvoltare
si/sau alţi parteneri interesaţi.
Parcul industrial este administrat de
o societate comercială înfiinţată în
conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990
privind
societăţile
comerciale. Nici un agent economic
acţionar care utilizează utilitatile
şi/sau
infrastructura
parcului
industrial nu poate deţine controlul
asupra societăţii-administrator, în
mod direct sau indirect.

Legea nr. 178 /2010 a
parteneriatului public-privat
Emitent: Parlamentul României
Publicată în: Monitorul Oficial al
României nr. 676 din 5 octombrie
2010
Data intrării în vigoare : 4 noiembrie
2010

Acest
act
normativ
transpune
în
legislaţia
română o parte
din prevederile:
-Directivei
2004/18/CE

http://legislatie.j
Prin parteneriatul public-privat, ust.ro/Default.as
instituțiile publice (una sau mai px
multe în asociere) se asociază cu
firme private (una sau mai multe
organizate într-un consorțiu) și
formează o companie de proiect.
Cooperarea dintre partenerul public
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other interested partners.
The industrial park is administrated by a
trading company set up in accordance
with provisions of Law 31/1990 regarding
trading companies. None of the
shareholder economic agent who uses the
facilities and/or infrastructure of industrial
park can hold, directly or indirectly, the
control over Administrator Company.

By private-public partnership, public
institutions (in association of one or more)
are associating with private companies
(one or more organized under a
consortium) and are forming a project
company.
The cooperation between public partner

(menţionată şi
mai sus)
;
-Directiva
2005/51/CE
adoptată
de
Comisia
Europeană la 7
septembrie
2005 ce a adus
amendamente
la Anexa VIII a
Directivei
2004/18/CE ;

şi investitorul privat în cadrul unui
proiect de parteneriat public-privat
se poate derula pe o perioada
relativ lungă de timp de până la 49
ani. Finanțarea unui proiect de
parteneriat public-privat poate fi
doar privată.
Prin contractul
de
parteneriat
public-privat
sunt
urmărite
realizarea atât a obiectivelor de
interes public, cat si cele de interes
comercial.
Instituția publică și partenerul privat
participă legal la profit în funcție de
participarea în compania de proiect
și contractul semnat.
Legea prevede că aceste contracte
de
parteneriat
public-privat
derulate și încheiate în temeiul ei,
nu intră sub incidența OUG
34/2006, respectiv nu sunt supuse
licitației
publice
clasice.
Iniţierea unui proiect de parteneriat
public-privat aparţine partenerului
Jointly for our common future

Join Technical Secretariat
Gellérthegy utca 30-32 H-1016 Budapest
Tel: +36-1-224-3100; +36-1-224-3154 • Fax: +36-1-224-3129
e-mail: jts@southeast-europe.net • www.southeast-europe.net

and private investor within a privatepublic partnership can be run over a
relatively long period up to 49 years.
Financing of a private-public partnership
project
can
be
but
private.
By contract of private-public partnership is
followed achieving both public interest
objectives and those of commercial ones.
The public institution and the private
partner participate legally to the profit
depending on participation within Project
Company and on the signed contract.
The law of public-private partnership
stipulates that these contracts of privatepublic partnership concluded and run
under its provisions, do not enter under
incident of Emergency Ordinance of
Government 34/2006, respectively do not
subject to classic public auction.
Initiation of a project of private-public
partnership belongs to public partner,
based upon a study of substantiation and
pre-feasibility.

LEGE nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale
Emitent: Parlamentul României
Republicată în: MOF nr. 123 din 20
februarie 2007

public, în baza unui studiu de
fundamentare
şi
fezabilitate.
Partenerul public este obligat să
publice în Sistemul Electronic de
Achiziţii Publice (SEAP) şi, în cazul în
care valoarea proiectului depăşeşte
5 milioane euro, în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, anunţul de
intenţie a unui proiect de
parteneriat public-privat. Sistemul
Electronic de Achiziţii Publice (SEAP)
pune la dispoziţia partenerului
public, prin asigurarea unui nou flux
de informaţii specializat, suportul
tehnic
necesar
asigurării
transparenţei procedurii complete
de stabilire a parteneriatului privat,
incluzând anunţul de intenţie, etapa
de selecţie, etapa de negociere şi
atribuirea
contractului
de
parteneriat public-privat.
http://legislatie.j
ust.ro/Default.as
Reglementează regimul general al px
autonomiei locale, precum şi
organizarea
şi
funcţionarea
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Public partner is obliged to publish the
notice of intent of a private-public
partnership, into Electronic System of
Public Acquisitions (SEAP) and, in case the
value of project exceeds 5 million euro,
also into Official Gazette of European
Union. The Electronic System of Public
Acquisitions (SEAP) put at public partner’
service, by providing of a new flow of
specialized information, the technical
support necessary to assure the
transparency of complete procedure for
establishing the private partner, including
the notice for intent, selection stage,
negotiation stage and assigning the
contract of private-public partnership.

This act regulates the general system of local
autonomy, as well as organizing and

Data intrării în vigoare : 20
februarie 2007
Ultima actualizare: 11 aprilie 2010
Modificări şi completări:
 OUG nr. 74/2001
 Legea nr. 738/2001
 Legea nr. 216/2002
 Legea nr. 161/2003
 Legea nr. 141/2004
 Legea nr. 340/2004
 Legea nr. 393/2004
 OUG nr. 20/2008
 Legea nr. 35/2008
 OUG nr. 66/2008
 Legea nr. 131/2008
 OUG nr. 105/2009
 Legea nr. 375/2009
 Legea nr. 59/2010

administraţiei publice locale.

functioning of local public administration in
Romania. The villages, cities, municipalities
and counties are territorial-administrative
institutions within which are organizing and
functioning authorities of local public
administration:
1.deliberative authorities – local council,
county council, General Council of Bucharest
municipality, local councils of territorialadministrative subdivisions of the towns;
2.executive authorities – majors, general
major of Bucharest municipality and the
president of county council;
3.performing organisms of public services
and utility, of local or county interest, such
as: self-governing authorities of local/county
interest, associations for inter-community
development, suppliers of social services,
associations, foundations and federations of
public utility, etc.

The local elected ones are the major, the local
counselors, the president of county council
and county counselors.
Villages, cities, towns and municipalities’
councils, together with their majors do
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manage public issues from respective location,
under law.
Local council has the initiative and decides,
under law, over all issues of local interest,
with the exception of those ones which by law
are subject to other local/central authorities.
The major provides complying with
fundamental rights and liberties, conducts
local public services, carry on attributions of
tutelary and registrar, represents territorialadministrative institution in relation with
other public authorities, with
Romanian/foreign, natural or legal persons, as
well as in justice, and carry on all executive
attributions given him by law.
Each county has a county council which
coordinates the activities of councils from
villages, cities and municipality, in order to
achieve public services of county interest.
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The head of county council is the president of
county council who represents the county in
relations with other public authorities, with
Romania/foreign natural or legal persons, as
well as in justice, having executive attributions
similar to those of major’s

Legea nr. 315/2004
privind dezvoltarea regionala în
România
Emitent: Parlamentul România
Publicată în: MOF nr. 577 din 29
iunie 2004
Data intrării în vigoare : 31 august
2004
Ultima actualizare: 27 noiembrie
2004
Modificări şi completări :
 OUG nr.111/2004
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Legea a fost
adoptată
în
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reglementările
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de EUROSTAT
pentru nivelul al
doilea
de
clasificare
teritoriala NUTS
2, existent in
UE.
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The Territorial Structures are:
The council for regional developing is the
regional deliberative organism, constituted
upon partnership principles at level of each
developing region with the purpose to
coordinate the elaboration and monitoring
activities which derive from regional
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In application of present law, on Romanian
territory are constituted, depending on the
cardinal points, eight developing regions:
North-East, South-East, South Muntenia,
South-West Muntenia, West, North-West,
Centre, Bucharest-Ilfov.
The developing regions are areas which
comprise the territories of respective counties
and of Bucharest municipality, constituted
upon agreements concluded between the
representatives of county councils and if the
case, representatives of General Council of
Bucharest Municipality. These ones constitute
the frame for elaboration, implementation
and evaluation of regional developing policies,
as well as for gathering specific statistics data.

Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul
Emitent: Parlamentul României
Publicată în: MOF nr. 373 din 10
iulie 2001
Data intrării în vigoare : 10 iulie
2001
Ultima actualizare: 16 noiembrie
2009
Modificări şi completări:
 OG nr. 69/2004
 Legea nr. 289/2006
 Ordonanţa nr. 18/2007
 Legea nr. 168/2007
 OG nr. 27/2008
 OUG nr. 10/2009
 Lega nr. 183/2009;
 Legea nr. 242/ 2009
 Legea nr. 345/2009
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ţării

This law settles the legal frame regarding
spatial managing of country’s territory.
Territory arrangement means harmonization
at entire territory’s level of the economic,
social, ecological and cultural policies,
established at local and central level.
The urbanism stimulates the complex
evolution of localities, by achieving developing
strategies for long, medium and short term.
In establishing spatial developing directions of
urban and rural localities, upon agreement
with their potential and habitants aspirations,
a very important role belongs to local public
authorities:
Local council coordinates and is liable for
entire urbanism activity which is run on the
territory of territorial-administrative
institution and assures compliance with
provisions from documentation for territory
arrangement and urbanism, approved for
achieving urbanism developing program of
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developing policies.
In each developing region is functioning an
agency for regional developing, which is a
non-governmental and nonprofit organism of
public utility and with juridical personality.

component localities of the village or city.

Hotărârea nr. 1.0760/2004
privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluării de mediu pentru
planuri şi programe
Emitent: Guvernul României
Publicată în : MOF nr. 707 din 5
august 2004
Data intrării în vigoare : 3
decembrie 2004
Ultima actualizare: 3 decembrie
2004

Transpune
Directiva
2001/42/CE
adoptată
de
Consiliu şi de
Parlamentul
European pe 27
iunie
2001
privind
evaluarea
efectelor
anumitor
planuri
şi
programe
asupra mediului

http://legislatie.j
ust.ro/Default.as
Stabileşte procedura de realizare a px
evaluării de mediu, aplicată în scopul
emiterii avizului de mediu necesar
adoptării planurilor şi programelor care
pot avea efecte semnificative asupra
mediului.
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County council coordinates the activity for
territory arrangement and urbanism, at
county level.The application of approved
documentations for territory arrangement and
urbanism is assured by issuing an urbanism
certificate.

Present decision contains the normative
frame necessary for providing a high level
environment protection and for contributing
to integrate environment related
considerations into preparing and adopting
certain plans and programs, with purpose to
promote durable developing, by achieving
environment evaluation of plans and
programs that could have significant effect for
environment.

