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Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului  

nr. 79 din 30 iunie 2021 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 646 din 30 iunie 2021, cu următoarele modificări: 

 

1. La articolul I punctul 1, alineatele (9) – (11) ale articolului 36 

se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„(9) În vederea profesionalizării și asigurării structurilor de 

specialitate necesare dezvoltării coerente și durabile, municipiile, orașele 

și comunele care nu pot asigura organizarea structurii de specialitate în 

domeniul amenajării teritoriului și urbanismului în cadrul aparatului 

propriu pot constitui asociații de dezvoltare intercomunitară, constituite în 

condițiile legii, împreună cu alte comune, orașe sau municipii, în vederea 
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asigurării furnizării în comun a serviciilor publice privind planificarea 

urbană și teritorială, eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor 

de construire. Specialiștii din cadrul asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară, care prestează servicii în domeniul amenajării teritoriului 

și urbanismului, exercită prerogative de putere publică și pot semna 

documentele emise sau întocmite în numele autorităților administrației 

publice locale pentru care asigură serviciile publice respective. 

(10) Pentru comunele, oraşele şi municipiile care nu pot asigura 

ocuparea funcției de arhitect-șef și nu aparțin unei asociații de dezvoltare 

intercomunitară, constituite în condițiile legii, în vederea furnizării în 

comun a serviciilor publice privind planificarea urbană și teritorială, 

eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, 

atribuțiile arhitectului-șef vor fi îndeplinite de către un funcționar public 

definitiv din aparatul de specialitate al primarului, absolvent al cursurilor 

de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării 

teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor. 

(11) Prin excepție de la prevederile alin. (9) și (10) atribuțiile pot 

fi îndeplinite și de către structura de specialitate de la nivel județean, de 

la nivelul municipiilor, respectiv de la nivelul municipiului București, 

pentru sectoarele acestuia, pe bază de convenție.” 

 

2. La articolul I punctul 2, alineatele (3), (5) și (6) ale 

articolului 361 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„(3) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, în situația în care la concursurile organizate 

pentru ocuparea funcției de arhitect-șef de la nivelul municipiilor nu se 

prezintă persoane care să îndeplinească condițiile de vechime în 

specialitatea studiilor prevăzute la art. 468 alin. (2) lit. b) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările 

ulterioare, se pot stabili condiții pentru a permite participarea la concurs 

și a persoanelor care îndeplinesc condițiile de vechime în specialitatea 

studiilor necesare ocupării funcției de arhitect-șef de minimum 5 ani. 

.................................................................................................................... 
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(5) Unitățile administrativ-teritoriale pot coopera, conform art. 36 

alin. (9) – (11), pentru organizarea și exercitarea unor activități în scopul 

realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației 

publice locale în domeniile ce privesc activitățile de control, inspecție, 

urbanism și amenajarea teritoriului, pe principii de eficiență, eficacitate și 

economicitate, la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ale 

căror membri sunt sau la nivelul structurilor județene cu personalitate 

juridică ale structurilor asociative ori la nivelul structurilor asociative ale 

autorităților administrației publice locale sau prin cooperare între unități 

administrativ-teritoriale. 

(6) Prin derogare de la prevederile art. 370 alin. (2) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare, personalul de la nivelul asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară sau de la nivelul structurilor județene cu personalitate 

juridică ale structurilor asociative ori de la nivelul structurilor asociative 

ale autorităților administrației publice locale, respectiv prin cooperare 

între unități administrativ-teritoriale, care realizează activitățile prevăzute 

la alin. (5), exercită prerogative de putere publică și pot semna 

documentațiile, procesele-verbale, avizele, certificatele și autorizațiile 

emise sau întocmite în numele autorităților administrației publice locale.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 15 decembrie 2021, cu respectarea prevederilor  

art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
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