Preşedintele
Consiliului
Judeţean
emite
autorizaţia
de
construire/desfiinţare, cu avizul primarilor, pentru lucrările care se
execută:
1. pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale;
2. în intravilanul şi extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale ale
căror primării nu au niciun angajat - funcţionar public cu atribuţii în
domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării
lucrărilor de construcţii, în structurile de specialitate organizate
conform legii;
Autorizațiile de construire/desființare se emit de preşedinţii
consiliilor judeţene, cu avizul prealabil al secretarului unităţii
administrativ-teritoriale sau al persoanei numite de către prefect în
condiţiile art. 55 alin. (81) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în
situaţiile excepţionale în care lucrările se execută la imobile situate pe
raza unităţilor administrativ-teritoriale unde consiliul local este dizolvat şi
primarul nu îşi poate exercita atribuţiile:
1. ca urmare a încetării sau suspendării mandatului în condiţiile legii;
2. În situaţia în care faţă de primar au fost dispuse potrivit legii penale
măsuri preventive, altele decât cele care determină suspendarea
mandatului şi care fac imposibilă exercitarea de către acesta a
atribuţiilor prevăzute de lege;
Certificatul de urbanism se emite şi în următoarele situaţii:
a) în vederea concesionării de terenuri, potrivit legii;
b) în vederea adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în
faza de "Studiu de fezabilitate", potrivit legii;
c) pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia
imobiliară, atunci când operaţiunile respective au ca obiect:
 - comasarea, respectiv dezmembrarea terenurilor din/în cel puţin
3 parcele;
 - împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de
lucrări de construcţii şi de infrastructură;
 - constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil.
Operaţiunile juridice menţionate, efectuate în lipsa certificatului de
urbanism, sunt lovite de nulitate. Solicitarea certificatului de urbanism
este facultativă atunci când operaţiunile de împărţeli ori comasări de
parcele fac obiectul ieşirii din indiviziune, cu excepţia situaţiei în care
solicitarea este făcută în scopul realizării de lucrări de construcţii
şi/sau de lucrări de infrastructură.

