
PRELUNGIREA VALABILITATII 

AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE 
 
 
 

Cadrul legal: 

 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii şi 
unele masuri pentru realizarea   locuintelor, publicata în Monitorul Oficial al 
României nr. 163 din 07 August 1991, cu modificari si completari ulterioare. 
ORDIN Nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 
republicata , publicat în Monitorul Oficial al României nr. 797 bis din 23 
Noiembrie 2009, cu modificarile şi completarile ulterioare. 
 

Acte necesare pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de 

construire/desfiintare (extras din Ordinul nr. 839/2009 republicat) 

 
1) In situaţia neînceperii lucrărilor în termenul de valabilitate al 

autorizaţiei de construire sau a schimbării de temă şi dacă nu au fost aprobate 
reglementări urbanistice diferite faţă de cele în temeiul cărora a fost emisă 
autorizaţia iniţială, se va putea emite o nouă autorizaţie de construire în baza 
aceleiaşi documentaţii pentru autorizarea executării lucrărilor de 
construire/desfiinţare, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism şi fără 
obţinerea unor noi avize/acorduri, în măsura în care această nouă autorizaţie de 
construire este solicitată într-un interval de timp egal cu termenul de valabilitate 
al autorizaţiei de construire iniţiale. În cazul schimbării regimului de protecţie al 
imobilului sau al zonei în care se află acesta, de la data emiterii autorizaţiei până 
la noua solicitare de autorizaţie este necesară reconfirmarea avizului emis de 
către autoritatea emitentă responsabilă cu problematica protecţiei. 

2) În situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul de valabilitate al 
autorizaţiei de construire se va putea emite o nouă autorizaţie de construire, 
corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, 
pentru continuarea lucrărilor cu respectarea prevederilor documentaţiei pentru 
autorizarea lucrărilor de construire/desfiinţare iniţiale, fără a fi necesar un nou 
certificat de urbanism şi fără obţinerea unor noi avize/acorduri. 

3) În cazul întreruperii execuţiei lucrărilor pe o perioadă care depăşeşte 
durata de execuţie înscrisă în autorizaţia de construire/desfiinţare, fără aplicarea 
măsurilor de conservare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea 
face numai având la bază o documentaţie tehnică întocmită în conformitate cu 
concluziile unui raport de expertiză tehnică a lucrărilor executate privind 
respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile. 



4) In cazul justificat în care lucrările de construcţii nu pot fi începute ori 
nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita 
autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 15 zile 
lucrătoare înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se 
poate acorda o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni. 

5) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se înscrie 
în originalul autorizaţiei iniţial emise, fără a fi necesară prezentarea unei alte 
documentaţii. În această situaţie, emitentul autorizaţiei are obligaţia de a 
comunica decizia solicitantului, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la 
depunerea cererii. 

6) Valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a 
lucrărilor prevăzută prin autorizaţie, începând cu data începerii lucrărilor 
notificată conform alin. (8). În situaţia nerespectării obligaţiei de notificare, 
durata de execuţie stabilită în autorizaţia de construire se calculează de la data 
emiterii autorizaţiei de construire. 

7) Investitorul are obligaţia să înştiinţeze autoritatea emitentă a 
autorizaţiei de construire, precum şi inspectoratul teritorial în construcţii asupra 
datei de începere a lucrărilor autorizate. În caz contrar, dacă constatarea faptei 
de începere a lucrărilor fără înştiinţare s-a făcut în termenul de valabilitate a 
autorizaţiei, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei 
de emitere a autorizaţiei. 
 

Taxa pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire se 
calculează la 30% din valoarea iniţială a taxei de autorizare. 
 
 

 

 

 
 


