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CAPITOLUL 1 – Considerații generale

Prezentul Regulament reprezintă procedura de aplicare a prevederilor Legii 153/2011 completată și
modificată de legea nr. 166/2016 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a
clădirilor din zonele de protecție de arhitectură ale localităților. Regulamentul stabilește modul de
intervenție asupra clădirilor din zona de protecție de arhitectură, pe zone prioritare de intervenție, în
concordanță cu Programul Multianual de realizare a intervențiilor pentru protejarea și conservarea
patrimoniului construit. Regulamentul se aplică tuturor clădirilor cuprinse în zona de protecție de
arhitectură a Municipiului Brașov. Proprietarii acestor clădiri au obligația de a realiza lucrările de
intervenție și protejare a clădirilor, dacă acestea prezintă degradări care pun în pericol viața,
integritatea fizică, sănătatea și siguranța populației, care afectează calitatea mediului, a cadrului
construit urban și a spațiilor publice.
1.1 SCOPUL prezentului Regulament este de a instrumenta aplicarea Programului Multianual pentru

pentru realizarea lucrărilor de intervenţie asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală din
zonele de acțiune prioritară ale Municipiului Brașov

1.2 Scopul Regulamentului este atins prin realizarea următoarelor OBIECTIVE:
a) gestionarea eficientă a patrimoniului construit;
b) asigurarea unui climat de siguranță pe domeniul public (trafic pietonal şi rutier);
c) creșterea conștiintei civice a cetățenilor privind apartenența la oraș, prin implicarea directă în

reabilitarea și întreținerea patrimoniului construit;
d) creșterea atractivității turistice şi investitionale a orașului.

1.3 CADRUL LEGAL
 Legea 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor şi unele măsuri pentru realizarea

locuințelor, republicată
 Legea 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea

executării lucrărilor de construcții
 Ordinul MLPTL 839 din17 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare

 Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată
 Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu toate modificările şi completările

ulterioare, republicată
 Legea 350/2001 actualizată, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism republicat
 Legea 153/2011 privind creșterea calității architectural-ambientale a clădirilor, completată și

modificată de Legea 166/2016
 Normele metodologice din 28 septembrie 2011 pentru aplicarea Legii nr. 153/2011 privind

creșterea calității architectural-ambientale a clădirilor
 Ordin nr. 2314/2004 din 8 iulie 2004 al Ministerului Culturii şi Cultelor privind aprobarea

Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute
 Ordin 2361 din 12 iulie 2010 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul 2314/2004
 LEGE nr. 157 din 7 octombrie 1997privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia

patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985
 Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și

administrarea condominiilor
 OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
 Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare
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 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare

1.3 GLOSAR DE TERMENI
Termenii utilizati în cuprinsul prezentului regulament au următorul ințeles:
a) stil arhitectural – totalitatea caracteristicilor arhitecturale, artistice și tehnice specifice unei epoci,

care definesc imaginea unitară a unei clădiri și care îi conferă statutul de operă de artă și
arhitectură

b) anvelopă – ansamblul constructiv de închidere perimetrală a clădirii, compus din faţade la
aliniament și fațade spre curțile/gangurile interioare, indiferent de materiale şi sistem de realizare,
precum şi sistem de acoperire -terasă sau învelitoare-, inclusiv elementele exterioare funcţionale şi
de plastică arhitecturală, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornişe, ornamente - brâuri,
ancadramente, trafoare, bosaje, profile - şi altele asemenea;

c) acoperiș – componenta structurală aflată la partea superioară a unei construcții care o acoperă şi o
protejează de intemperii; acoperișul cuprinde mai multe elemente: șarpantă, învelitoare, hornuri,
fleuron, lucarne etc

d) fațadă – este suprafața exterioară a fiecăruia din pereții sau ansamburile construcțiilor care
delimitează un edificiu în raport cu mediul înconjurator; fațadele reprezintă proprietate comună și
se reabilitează integral, ca un tot unitar, indiferent de numărul proprietarilor din imobil

e) calcan – Perete exterior din spate sau lateral al unei case, destinat să fie acoperit de zidul
asemănător al clădirii vecine

f) cornișă – Partea superioară, ieșită în afară și ornamentată, a zidului unei construcții, având rolul
de a sprijini acoperișul și de a împiedica scurgerea apei de ploaie pe fața clădirilor

g) soclu – Partea inferioară, de obicei ieșită în afară, a unei clădiri
h) gargui – element de constructie destinat evacuării directe, prin cădere liberă, a apelor pluviale

colectate de pe acoperișuri, terase, balcoane.
i) elemente decorative ale fațadei – fragmente al unei construcții cu tratare bi- sau tridimensională,

legate în principal de finisaj (brâuri profilate, ancadramente, bosaje, balustrade etc), care se
compun într-un ansamblu al elementelor formale şi creează în mare măsură ambianța vizuală şi
caracterul unui edificiu

j) burlan – element de constructie vertical destinat colectării apelor pluviale din jgeaburi
k) jgheab – element de constructie orizonal destinat colectării apelor pluviale de pe acoperișuri sau

terase.
l) tâmplărie – elemente de închidere verticală, caracterizate de geometrie, material și culoare

(ferestre, uși, porți, decorații de lemn etc); tâmplăria unei fațade trebuie să aibă aspect unitar și să
contribuie la aspectul arhitectural al fațadei

m) lacună – lipsa unui element decorativ sau finisaj, care face obiectul unei restaurări arhitecturale
n) vitrină – element decorativ de fațadă, amplasat de regulă la parterul comercial al clădirii, cu

deschidere mai amplă spre spațiul public
o) aliniament – este limita dintre domeniul public şi domeniul privat. O clădire este construită la

aliniament dacă este amplasată la limita dintre domeniul public şi cel privat
p) împrejmuire – în sensul prezentului regulament reprezintă construcția sau amenajările (plantatiile

sau gardurile vii) cu caracter definitiv sau temporar, amplasate pe aliniament sau pe celelalte laturi
ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietățile învecinate.

q) reparații capitale – înlocuirea sau refacerea parțială sau completă a unor elemente principale ale
construcției

r) reparații curente – ansamblu de operații efectuate asupra unei construcții în vederea menținerii
sau readucerii în stare de normală de funcționare, fără afectarea stabilității şi integrității acesteia

s) reabilitare – orice fel de lucrări de intervenții necesare pentru îmbunătățirea performanțelor de
siguranță și exploatare a construcțiilor și a instalațiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de
exploatare și aducerea acestora la nivelul cerințelor esențiale de calitate prevăzute de lege



Regulament de intervenție pentru creşterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele de acțiune prioritară în Municipiul Brașov

*1) Legea 153/2011 completată și modificată de Legea 166/2016 privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor

4

t) restaurare – lucrări de intervenție pe clădiri cu valoare istorică și estetică, care urmăresc
restabilirea unității stilistice a clădirii, menținerea caracterului ei istoric, a tehnicii și a materialelor
acesteia, fiind interzise modificări în caracterul, configurația, caracteristicile și detaliile speciale
care au condus la decizia de protejare a imobilului

u) mică intervenție/conservare – lucrări de mici reparații și întreținere a anvelopei clădirii,
intervenții care NU modifică aspectul arhitectural al fațadelor şi/sau al sistemului de acoperire și
respectă imaginea urban-arhitecturală a zonei adiacente, caracterul zonei şi păstrează identitatea
acesteia

v) întreținere curentă – set de lucrări pentru menținerea clădirii în bune condiții, asigurând aspectul
durabil şi stabilitatea construcției, fără a afecta integritatea acesteia

w) recepția la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea lucrărilor de intervenţie;
x) recepția finală – recepția efectuată după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie de 5 ani

de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.

Capitolul 2 – COORDONAREA PROGRAMULUI MULTIANUAL

2.1. Programul Multianual, Inventarul clădirilor din zonele de acțiune prioritară şi a proprietarilor
acestora, stabilirea zonelor de acţiune prioritară şi regulamentele de intervenţie aferente se avizează de
Comisia de coordonare a Programului Multianual (denumită în continuare Comisia) şi se aprobă,
respectiv se actualizează ori de câte ori este necesar, prin Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului
Brașov.

2.2. Componența Comisiei
(1) Comisia are în componenţă 7 membri titulari (5 cu drept de vot și 2 consultanţi) și 7 înlocuitori,
fiind numită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brașov.
(2) Dacă un membru al Comisiei nu poate participa la ședință sau se află în situație de conflict de
interes, votul va fi exercitat de înlocuitorul său.
(3) Membri Comisiei sunt:
Membri cu drept de vot:
 un reprezentant al Direcției Arhitect Șef
 un reprezentant al Direcției Juridice și de Administrație Publică Locală
 un reprezentant al Direcției Economice
 un reprezentant al Fundației Monumentelor Istorice Brașov
 un reprezentant al Direcției Județene pentru Cultură Brașov
Membri consultanți:
 un reprezentant al Poliției Locale
 un reprezentant al Ordinului Arhitecților Brașov-Covasna-Harghita
(4) Fiecare membru al comisiei va semna o declarație de imparțialitate

2.3. Funcționarea Comisiei
(1) Comisia se întrunește periodic (lunar, trimestrial), iar ședintele Comisiei sunt conduse de un
președinte ales dintre membrii Comisiei, în cadrul primei întruniri.
(2) În cadrul primei întruniri va fi desemnat şi secretariatul Comisiei, ce va fi compus din 2 (două)
persoane - una desemnată din cadrul direcției Arhitect Şef și una desemnată din cadrul Fundaţiei
Monumentelor Istorice Brașov.
(3) Președintele va convoca membrii Comisiei și va prezenta acestora Referatele de oportunitate
înaintate de secretariatul Comisiei. Comunicările secretariatului Comisiei vor fi înaintate în scris pe
mail la adresele stabilite de comun acord cu președintele Comisiei.
(4) Comisia va invita la lucrările sale experți în diferite domenii, pentru clarificarea stării clădirilor și a
tipului necesar de intervenții pentru fiecare proiect în parte și va publica deciziile luate.
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2.4. Atribuțiile secretariatului comisiei:
a) Centralizează documentațiile referitoare la intervenții, pentru analiză în Comisie;
b) Informează membrii Comisiei asupra agendei și a datei de desfășurare a ședinței;
c) Întocmește procesul verbal al ședinței și hotărârile Comisiei;
d) Transmite membrilor Comisiei rezultatele ședinței.

2.5. Atribuţiile Comisiei:
a) Avizează actualizarea Inventarului clădirilor pe baza referatului de specialitate;
b) În baza Referatelor de Oportunitate, Comisia analizează și votează ordinea de intervenție asupra

clădirilor;
c) Avizează lista clădirilor ale căror proprietari urmează să fie notificați;
d) În cazul în care clădirea pune în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică și siguranţa populaţiei

sau alte situaţii după caz, Comisia poate propune, prin referate de oportunitate, includerea în
Program în regim prioritar;

e) Analizează dosarele de intervenție: situaţia tehnică, juridică şi financiară (fundamentarea sumelor
ce urmează a fi alocate din bugetul local în acest sens), obligaţiile/răspunderile ce decurg din legi
specifice, pentru implementarea Programului.

2.6 Atribuțiile Fundației Munumentelor Istorice Brașov:
(1) Fundatia Monumentelor istorice Brașov este înființată de Consiliul Local Brașov cu scopul de a
proteja și promova monumentele istorice din municipiul Brașov, ca parte a identității istorice, sociale
și culturale a comunității brașovene.
(2) În aplicarea Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de intervenţie asupra clădirilor cu
valoare cultural arhitecturală din zonele de acțiune prioritară ale Municipiului Brașov și a
Regulamentului aferent, Fundația Monumentelor Istorice Brașov are următoarele responsbilități:
a) Actualizează Inventarul clădirilor pe baza informațiilor din teren și a propunerilor Primăriei

Municipiului Brașov și Direcției Județene de Cultură și întocmește referatul de actualizare;
b) Inventarul clădirilor a fost început în anul 2018, în cadrul Programului Pilot, printr-un parteneriat

al Primăriei Municipiului Brașov cu Asociaţia Împreună pentru Dezvoltarea Comunităţii. Fundația
Monumentelor Istorice va continua și finaliza activitatea de inventariere a patrimoniului construit
din zonele de acțiune prioritară;

c) Transmite proprietarilor Notele tehnice de constatare elaborate de colective tehnice de specialitate;
d) Elaborează Referatele de oportunitate, anexe la dosarele de intervenție;
e) Pregătește documente, pentru a fi prezentate spre analiză Comisiei;
f) Organizează dezbaterile de informare și consultare cu proprietarii clădirilor pentru intervenții;
g) Asigură asistență proprietarilor pentru:

1. Acordul notarial al proprietarilor pentru realizarea măsurilor notificate și anjajament de
plată a lucrărilor de intervenție;

2. Identificarea surselor de finanțare pentru lucrările de intervenţie asupra clădirilor situate în
zonele prioritare de intervenție și calculul contribuţiei proprietarilor;

3. Pregătirea Dosarului tehnic al intervenției;
4. Pregătirea Dosarului financiar pentru proprietarii care solicită co-finanțare.

h) Monitorizează şi verifică modul de realizare a lucrărilor de intervenţie pe toată durata executării
acestora;

i) Trimite reprezentant la recepţia la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală, după expirarea
perioadei de garanţie de bună execuţie de 5 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor;

j) Monitorizează întreținerea stării clădirilor reabilitate
k) Coordonează programe pilot aflate în desfășurare și programe pilot viitoare
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2.7. Pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce îi revin, Comisia și Primăria Municipiului Brașov
prin Direcția Arhitect-Şef colaborează în condiţiile legii, cu toate instituţiile administrative la nivel
local şi/sau central și cu alte organizaţii și entităţi de specialitate abilitate în acest sens și/sau
subordonate Consiliul Local al Municipiului Brașov.

CAPITOLUL 3 – TIPURILE DE INTERVENȚIE
Intervențiile pentru repararea sau reabilitarea anvelopei clădirilor pot fi:

1. Intervenții cu autorizație de construcție, cu co-finanțare din bugetul local
2. Intervenții cu autorizație de construcție, fără co-finanțare din bugetul local
3. Mici intervenții, fără autorizație de construcție

3.1. INTERVENȚII CU AUTORIZAȚIE DE CONSTRUCȚIE, CU COFINANȚARE DIN
BUGETUL LOCAL AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BRAȘOV

Pasul 1: Inițierea intervenției
(1) Dacă inițiator este Primăria Municipiului Brașov prin Fundația Monumentelor Istorice Brașov,
trimite Notificări la toți proprietarii din clădirile selecționate pentru intervenții în anul în curs.
Notificarea menționează lucrările de intervenție necesare la anvelopa clădirii și drepturile și obligațiile
proprietarilor, iar formatul notificării e cel stabilit de lege (Anexa 1- Notificare).
(2) Dacă inițiatori sunt proprietarii, ei hotărăsc din proprie inițiativă să reabiliteze anvelopa clădirilor,
fără a fi notificați. Ei vor urma aceiași pași ca și proprietarii notificați.

Pasul 2: Evaluarea tehnică a intervenției
(1) Fundația Monumentelor Istorice va contracta completarea Notei tehnice de constatare. Nota

tehnică de constatare stabilește starea tehnică a clădirii privind îndeplinirea cerințelor de calitate a
construcțiilor, în principal a cerințelor esențiale: rezistență mecanică și stabilitate, securitate la
incendiu și siguranță în exploatare, prin aplicarea metodei de evaluare calitativă prin examinare
directă a clădirii, la fața locului. (Anexa 2- Nota tehnică de constatare)

(2) În cazul în care din Nota tehnică de constatare rezultă că este nevoie de o expertiză tehnică pentru
structura de rezistență și/sau terenul de fundare al clădirii sau pentru lucrări de consolidare/reparații
la structura de rezistență a clădirii, expertiza și lucrările vor fi realizate de proprietari pe cheltuială
proprie. După finalizarea lucrărilor de consolidare sau reparație la structura clădirii, proprietarii pot
solicita includerea în program.

Pasul 3: Elaborarea documentației tehnice
(1) Proprietarii contractează realizarea documentației tehnice pentru autorizarea construcției.

Documentația tehnică cuprinde proiectul tehnic și detalii de execuție pentru autorizație de
construire, cu respectarea nivelului de performanță stabilit de legile privind calitatea construcțiilor
și asigurând respectarea calității estetice, arhitecturale și ambientale a clădirii.

(2) Dosarul tehnic pentru obținerea autorizației de construire cuprinde:
a) Cerere de autorizare (Anexa 3- Cerere de autorizare)
b) Nota tehnică de constatare;
c) Certificat de urbanism;
d) Studii și analize conform tipului de regim de protecție al clădirii sau conform Notei de

constatare (ex. studiu istorico-arhitectural, studiu de parament, studiu de componente artistice –
piatră, lemn, metal etc, analize de laborator pe materiale sau alte studii necesare), dacă este
cazul;
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e) Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție, conform Legii
50/1991, modificată și actualizată;

f) Deviz lucrări (lucrări, materiale, manoperă, organizare de șantier, ocuparea domeniului public)

(3) Dosarul tehnic pentru obținerea avizului tehnic prealabil al Arhitectului Șef, aprobat de
Primarul municipiului Brașov:

Lucrările de intervenţie care pot fi executate fără autorizaţie de construire, se realizează cu avizul
tehnic prealabil al arhitectului-şef al municipiului Brașov, care are obligația de a asigura realizarea
coerenţei lucrărilor de intervenţie asupra clădirii cu imaginea urban-arhitecturală a zonei adiacente,
respectarea caracterului zonei şi păstrarea identităţii acesteia.
Documentația cuprinde:
a) Cerere de emitere a avizului tehnic prealabil al arhitectului Șef;
b) Nota tehnică de constatare;
c) Studii și analize conform tipului de regim de protecție al clădirii sau conform Notei de constatare

(ex. studiu istorico-arhitectural, studiu de parament, studiu de componente artistice – piatră, lemn,
metal etc, analize de laborator pe materiale sau alte studii necesare);

d) Avizul/Punctul de vedere al D.J.C. pentru realizarea intervenției (Anexa 5 – Cerere aviz Direcția
Județeană de Cultură)

e) Memoriu lucrări de intervenție cu descrierea situației existente și a situației propuse
f) Colaj fotografic;

(4) Eliberearea documentelor pentru autorizarea lucrărilor de intervenție
a) Autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie se eliberează, în regim de

urgenţă, în cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării, cu scutire de taxă *1)
b) Avizul tehnic prealabil al Arhitecturlui Șef se emite cu titlu gratuit, în cel mult 7 zile de la

înregistrarea documentaţiei tehnice depuse la sediul Primăriei Municipiului Brașov*1)

Fundația Monumentelor Istorice Brașov asigură asistență proprietarilor pentru completarea dosarului
tehnic pentru obținerea autorizației de construire sau al avizului tehnic prealabil al arhitectului
Șef, aprobat de Primarul Municipiului Brașov, după caz.

Pasul 4: Cofinanțarea din bugetul local al Primăriei Municipiului Brașov
(1) Proprietarii care și-au dat acordul pentru realizarea și finanțarea lucrărilor de intervenție, pot

solicita Municipiului Brașov cofinanțarea cu 50% din valoarea execuției lucrărilor, sub formă de
grant.

(2) Proprietarii întocmesc Dosarul financiar, care cuprinde:
a) Cererea de finanțare pentru imobil (în anexa cererii se menționează contribuția fiecărui

proprietar în parte, iar sumele contribuțiilor proprietarilor trebuie să acopere minimum 50
% din valoarea lucrărilor de intervenție) (Anexa 4 – Cerere finanțare nerambursabilă);

b) Calculul contribuției financiare a fiecărui proprietar/coproprietar, în raport cu cotele-părţi
indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale;

c) Acordul de plată al proprietarilor pentru contribuția ce le revine la finanțarea intervenției
având anexat calculul contribuțiilor pe proprietari;

d) Dovada deținerii de către proprietari a minim 25% din costul intervenției.
(3) Dosarul financiar este analizat și monitorizat de Direcția Arhitect Șef împreună cu Direcția

Economică din cadrul Primăriei Municipiului Brașov.
(4) Se emite Hotărârea Consiliului Local de finanțare a intervenției pentru fiecare imobil selectat de

către comisie, în baza criteriilor de selecție anexate la prezentul regulament. Hotărârea
menționează suma totală alocată pentru intervenție din bugetul local, suma alocată fiecărui
proprietar/coproprietar și contribuția financiară a fiecărui proprietar/coproprietar, în raport cu
cotele-părţi indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale.
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(5) La Solicitarea unor proprietari pentru preluarea în avans a cheltuielilor din bugetul local cu
recuperarea sumelor până la sfârșitul lucrărilor sau prin taxa de creștere a calității arhitectural-
ambientale a clădirilor, se emit separat Hotărâri ale Consiliului Local.

Fundația Fundația Monumentelor Istorice Brașov asigură asistență proprietarilor pentru întocmirea
Dosarului financiar.

Pasul 5: Contractarea și execuția lucrărilor de intervenție
(1) Proprietarii contractează execuția lucrărilor de intervenție cu o firmă de construcții cu experiență în

reabilitarea clădirilor istorice. La Contractul de execuție a lucrărilor se atașează devizul de lucrări
și materiale, conform prevederilor detaliilor de execuție din proiect și recomandărilor Direcției
Județene de Cultură.

(2) Lucrările de intervenție se execută conform prevederilor Autorizației de construire.
(3) Coordonarea și monitorizarea execuției lucrărilor sunt asigurate de dirigintele de șantier, proiectant

și de proprietari, în calitate de beneficiari.
(4) Recepția la terminarea lucrărilor se consemnează în Proces verbal semnat de reprezentantul

proprietarilor, proiectant, executant, dirigintele de șantier, reprezentantul Primăriei, reprezentantul
Fundației Monumentelor Istorice și reprezentantul Direcției Județene de Cultură și alte instituții
după caz, conform legislației în vigoare.

Fundația Monumentelor Istorice Brașov asigură asistență proprietarilor pentru încheierea Contractului
de execuție a lucrărilor de intervenție cu firme cu experiență în reabilitarea clădirilor istorice.

3.2. INTERVENȚII CU AUTORIZAȚIE DE CONSTRUCȚIE, FĂRĂ CO-FINANȚARE DIN
BUGETUL LOCAL AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BRAȘOV

Dacă proprietarii hotărăsc din proprie inițiativă să reabiliteze anvelopa clădirilor sau sunt notificați și
NU solicită finanțare nerambursabilă, dar doresc să beneficieze de facilitățile legii, vor urma pașii 1 –
5 (exceptând pasul 4) de la punctul 3.1, pentru autorizarea și execuția intervenției.

3.3. MICI INTERVENȚII FĂRĂ AUTORIZAȚIE DE CONSTRUCȚIE, FĂRĂ CO-
FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BRAȘOV

Lucrările de mici intervenții la anvelopa clădirii, necesare pentru funcționarea și estetica ei, fără a
modifica structura și aspectul clădirii, NU necesită autorizație de construire sau aviz tehnic prealabil al
Arhitectului Șef, conform Legii 153/2011 modificată și completată de Legea 166/2016 privind
creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor și Legii 50/2001 privind autorizarea lucrărilor de
construcții completată și modificată de Legea 193/2019.
(1) Lucrările de mică intervenție, asimilate cu lucrări de mici reparații și întreținere ale anvelopei

clădirii, sunt intervenții care NU modifică aspectul arhitectural al fațadelor şi/sau al sistemului de
acoperire și respectă imaginea urban-arhitecturală a zonei adiacente, caracterul zonei şi păstrează
identitatea acesteia (Art. 11 alin 8 din lege) *1) Exemple de mici intervenții (nu sunt exclusive):

a) Acoperiș: Înlocuirea țiglelor sparte sau deplasate, repararea sau înlocuirea jgheaburilor colmatate
sau sparte, înlocuirea burlanelor sparte, instalarea parazăpezilor pentru a opri căderea zăpezii pe
domeniul public etc.

b) Fațada: reparații la cornișe datorate infiltrațiilor din jgheaburi, reparații pe suprafețe mici,
determinate, pe fațadă, la calcan, tencuieli deteriorate, zugrăvirea fațadei în culoarea inițială etc.

c) Tâmplărie: repararea tâmplăriei de la ferestre și porți, înlocuirea unor elemente deteriorate de
tâmplărie, refacerea elementelor decorative deteriorate etc.

d) Feronerie: repararea balamalelor, zăvoarelor și clanțelor de la poartă și ferestre, alte reparații ale
feroneriei, refacerea elementelor decorative de feronerie etc.
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(2) Procedura simplificată pentru aprobarea și executarea micilor intervenții este următoarea:
a) Un arhitect cu drept de semnătură, respectiv specialist/expert atestat de Ministerul Culturii în cazul

monumentelor istorice, realizează documentația tehnică pentru realizarea lucrărilor: documentare
foto cu 4-6 fotografii relevante (de ansamblu și de detaliu), memoriu succint și planșe cu releveu cu
situația existentă, situația propusă și detalii de execuție și imaginea dorită la finalizarea
intervențiilor

b) Se solicită Avizul/Punctul de vedere al Direcției Județene de Cultură Brașov, depunându-se o
cerere-tip și documentația tehnică de la punctul a); Direcția de Cultură eliberează Avizul/Punctul
de vedere pentru realizarea intervenției (Anexa 5 – Cerere aviz Direcția Județeană de Cultură)

c) Se contractează execuția lucrărilor de mică intervenție cu firmă autorizată sau în regie proprie
d) Se transmite o adresă de informare Primăriei Municipiului Brașov, în atenția Direcției Arhitect șef,

privind intenția de efectuare a lucrărilor de mică intervenție; la adresa de informare se atașează
Avizul/Punctul de vedere al Direcției Județene de Cultură Brașov; (Anexa – Adresa informare
Primărie) (Anexa 6 – Informare Primărie lucrări de mică intervenție)

e) Se efectuează lucrările de mică intervenție cu asistență tehnică din partea arhitectului coordonator
f) Se face recepția lucrărilor în prezența reprezentanților proprietarilor, Direcției Județene de Cultură

Brașov, Primăriei Brașov și Fundației Monumentelor Istorice Brașov
g) Fundația Monumentelor Istorice Brașov asigură asistență tehnică proprietarilor pentru parcurgerea

procedurii pentru mici intervenții

Lucrările de mică intervenție nu beneficiază de facilitatea fiscală privind scutirea de impozit pe clădire.

3.4. PRINCIPII DE INTERVENȚIE
Intervențiile de reparare, reabilitare și restaurare a clădirilor din zona de protecție de arhitectură vor
respecta următoarele principii/cerințe:
a) Intervențiile se realizează pe baza documentațiilor tehnice avizate și autorizate conform legislației

în vigoare și care vizează integral ansamblul arhitectural; Acestea pot fi intervenții de reparații,
restaurare, conservare, reconstrucție. În anumite situații, se poate solicita studiul stratigrafic de
parament

b) Se vor folosi materiale similare/compatibile, respectiv materiale noi permeabile la vapori,
ecologice sau naturale, în funcție de concluziile studiilor preliminare (adică a studiului stratigrafic
de parament, a studiului istoric pentru pentru clădiri monument istoric sau analize pe materiale de
construcții)

c) Intervențiile de reparare, reabilitare și restaurare a clădirilor existente se vor face conservând
expresia arhitecturală și modenatura fațadelor, refacerea unității fațadei prin uniformizare
cromatică, sau înlocuirea tâmplăriilor care nu corespund prin geometrie sau material, cu stilul
arhitectural al clădirii, sau alte operațiuni rezultate din concluziile studiilor preliminare

d) Se interzice eliminarea decorațiunilor specifice (ancadramente, cornișe, brâuri, colonete, pilaștri etc)
precum și desființarea acestora în vederea refacerii;

e) Se interzice reabilitarea termică a fațadelor, care implică tehnologii și materiale speciale și nu poate
constitui un pretext pentru eludarea decorațiunilor specifice; se va studia posibilitatea termoizolării
la interior, cu alegerea soluțiilor tehnice potrivite pentru clădiri istorice;

f) În cazul în care anumite elemente decorative s-au pierdut în timp, vor fi înlocuite cu copii realizate
din materiale similare cu cele originare, repoducându-se fidel proporțiile și detaliile; se va urmări
însă marcarea acestora ca fiind adăugiri noi, prin diferențiere cromatică sau prin textură
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g) Este interzisă folosirea materialelor incompatibile cu cele istorice, străine locului sau a materialelor
ce sunt destinate altor tipuri de lucrări: placări de soclu cu piatră de râu, plăci ceramice sau alte
tipuri de placări ce imită materiale naturale, placări cu elemente de polistiren / polimeri, placări ce
imită paramente, folosirea de elemente neacoperite ce în mod tradițional sunt tencuite etc

h) Învelitoarea acoperișului se va realiza cu țiglă ceramică solzi tip Țara Bârsei (ascuțit), țiglă
ceramică profilată, tablă fălțuită (culoare gri), în funcție de tipul de învelitoare specific
construcțiilor respective; dacă există elemente decorative specifice (hornuri, fleuroane etc), acestea
vor fi menținute și restaurate

i) Jgheaburile și burlanele se vor reface din tablă, după modelul tradițional identic pe toate fațadele,
pentru păstrarea unității imaginii clădirii; amplasarea acestora se va realiza fără a afecta elementele
decorative. Apele pluviale și de suprafață din zonele de acțiune prioritară vor fi evacuate prin
rețeaua de canalizare realizată în sistem unitar, divizor sau mixt, în funcție de specificul zonei. La
clădirile dispuse pe aliniament se recomandă racordarea burlanelor la rețeaua de canalizare pe sub
trotuare, pentru a evita producerea gheții. Se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea
apelor meteorice în rețeaua de canalizare. Soluțiile se vor stabili pentru fiecare proiect în parte.

j) Publicitatea comercială tip mesh sau autocolante lipite de vitrine/geamuri este interzisă. Prin
excepție, aceasta este permisă numai ca facilitate pentru cei ce acceptă statutul de sponsori pentru
restaurarea imobilelor și se poate face pe schelele de pe fațadele clădirii, pe durata lucrărilor;
Amplasarea firmelor luminoase necesită autorizare separată

k) Soluțiile adoptate pentru reparare, reabilitare sau restaurare vor fi adaptate și vor sublinia caracterul
unic al fiecărei clădiri aflate în zonă construită protejată sau zonă de protecție, cu respectarea
contextului urban în care se află și a identității locului în care este amplasată

l) Se va respecta marcajul de clădire monument istoric, prin amplasarea/reamplasarea plăcuței de
identificare; dacă monumentul istoric nu are placă de monument istoric sau se urmărește refacerea
acesteia pentru adăugarea de informații specifice pentru clădire și istoricul acesteia –proprietari
anteriori, date istorice etc- se va putea autoriza în cadrul documentației tehnice;

m) Signalistica urbană specifică (plăcuțe cu nume de străzi, plăcuțe cu număr poștal, plăcuțe de
identificare monument istoric etc) se va evidenția în documentația tehnică și se va autoriza în
cadrul intervenției de restaurare

CAPITOLUL 4 - MODALITĂȚI DE FINANȚARE

4.1 ContribuțiaMunicipiului Brașov se acordă în următoarele situații:
(1) Proprietarii au inițiativa sau își dau acordul pentru realizarea intervenției
a) Pentru imobilele în care proprietarii și-au dat acordul pentru realizarea și finanțarea lucrărilor de

intervenție, la cererea acestora, Municipiul poate cofinanța 50% din valoarea execuției lucrărilor,
sub formă de grant *1) (Anexa 4 – Cerere de finanțare nerambursabilă);

b) Proprietarii beneficiază de facilitățile administrative în faza de proiectare, avizare și execuție;
c) Proprietarii beneficiază de grant de 50 % din valoarea de execuție a lucrărilor de intervenție;

Grantul face obiectul Contractului de finanțare între Municipiul Brașov și proprietarii imobilului la
care se face intervenție, care se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local;

d) Proprietarii pot beneficia la cerere, de facilități administrative și facilități fiscale.

(2) Proprietarii sunt de acord cu realizarea intervenției, dar nu au capacitate financiară pentru
plata pe parcursul lucrărilor
e) Pentru proprietarii care fac dovada că realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie

sub câştigul salarial mediu net lunar pe economie și sunt în imposibilitate de a asigura sumele ce le
revin, la cererea acestora, Municipiul Brașov poate prelua integral cheltuielile aferente lucrărilor de
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intervenţie corespunzătoare cotei proprietarului, ca măsură de protecţie socială. Analiza situației
proprietarului se face pe baza anchetei sociale, iar recuperarea sumei avansate de Municipiul
Brașov din bugetul local se face prin aplicarea taxei pentru creșterea calității arhitectural-
ambientale a clădirilor *1) (Anexa 7 – Declarație pe proprie răspundere); Prorietarii pot
beneficia la cerere, de facilitățile administrative și facilități fiscale prevăzute de lege.

f) Pentru proprietarii care sunt în imposibilitate de a asigura sumele ce le revin pe durata execuției
lucrărilor, la cererea acestora, Municipiul poate prelua cheltuielile aferente lucrărilor de intervenţie
corespunzătoare cotei proprietarului, cu recuperarea integrală a sumei până la terminarea lucrărilor,
sau cu recuperarea sumei parțial până la terminarea lucrărilor, parțial prin aplicarea taxei pentru
creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor *1) (Anexa 8 – Cerere finanțare
rambursabila-taxa). Prorietarii pot beneficia de facilități administrative dar NU și de facilități
fiscale prevăzute de lege.

g) Proprietarii aflați în situațiile a) și b) vor solicita plata în avans (total sau partial) din bugetul local
pentru contribuția ce le revine la finanțarea intervenției; Sumele avansate din bugetul local pentru
execuția lucrărilor de intervenție și stabilirea taxei de creștere a calității architectural-ambientale se
aprobă prin Hotărârea Consiliului Local;

h) Plata în avans și recuperarea sumei prin taxa pentru creșterea calității architectural-ambientale se
aprobă prin Hotărârea Consiliului Local;

i) Taxa pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale este aplicată și urmărită de Direcția Fiscală a
Municipiului Brașov în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare și se instituie pe o perioadă de maxim 5 ani (60 luni),
începând cu data de întâi a lunii următoare încheierii Procesului verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor;

j) Proprietarii beneficiază de grant de 50 % din valoarea de execuție a lucrărilor de intervenție;

(3) Proprietarii nu sunt de acord cu realizarea intervenției
a) Proprietarii care nu sunt de acord cu realizarea investiției se regăsesc în cel puțin una din

următoarele situații:
- lucrările de intervenţie nu au fost executate sau au fost începute dar nu au fost finalizate, sau dacă
proprietarii refuză executarea lucrărilor de intervenţie notificate;
- proprietarii nu își dau acordul pentru realizarea și finanțarea lucrărilor de intervenție nici după
aplicarea amenzilor;
- proprietarii nu transmit Comisiei acordul în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data
primirii notificării;
- proprietarii nu încheie Contractul de execuție a lucrărilor;
- proprietarii nu respectă dispoziţiile/termenele impuse prin Notificare și documentația tehnică.

b) Municipiul Brașov poate prelua executarea lucrărilor de intervenție în numele şi pe cheltuiala
proprietarilor. Preluarea realizării intervenției de către Municipiul Brașov cu acoperirea costurilor
din bugetul local se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local.

c) Municipiul Brașov constituie dreptul de creanţă prin Hotărâre a Consiliului Local şi recuperează
cheltuielile până la data recepţiei finale a lucrărilor de intervenţie executate*1).

d) Proprietarii NU beneficiază de facilitățile administrative sau fiscale prevăzute de lege.

(4) Pentru imobilele aflate în proprietatea Municipiului Brașov administrate de societatea comercială
RIAL S.R.L. din subordinea Consiliului Local Brașov, Municipiul Brașov acoperă integral cheltuielile
pentru execuția lucrărilor de intervenție, conform calculului contribuției financiare a fiecărui proprietar
în raport cu cotele-părți indivize din proprietatea comună.
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(5) Cofinanțarea lucrărilor de intervenție pentru creşterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor
din zonele de acțiune prioritară în Municipiul Brașov se realizează conform prevederilor Programului
Multianual și în limita sumei prevăzute pentru această destinație în bugetul local.

4.2 Plata intervenției
a) Reprezentantul legal mandatat de către proprietari va deschide un cont la bancă, în care proprietarii își

vor depune contribuțiile, iar autoritatea locală va depune suma reprezentând finanțarea nerambursabilă
aferentă intervenției (grant);

b) La deschiderea contului, în maximum 3 zile de la semnarea Contractului de finanțare, Prorietarii depun
50 % din contribuția lor (adică 25 % din valoarea totală a intervenției), iar Municipiul Brașov virează
50% din grant (adică 25 % din valoarea totală a intervenției);

c) Pe parcursul lucrărilor, proprietarul prezintă situația de lucrări cu documente financiare justificative,
care atestă cheltuirea sumei de 50 % din valoarea lucrărilor. După depunerea situațiilor de lucrări
decontate, Prorprietarii și Municipiul Brașov depun în cont restul de 50 % din valoarea intervenției.

d) Pentru apartamentele care se află în proprietatea Municipiului Brașov, contribuția corespunzătoare
cotei părți indivize din părțile de uz comun aferentă acestor apartamente este finanțată integral din
bugetul local.

e) Proprietarii care au venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câştigul salarial mediu net
lunar pe economie și proprietarii aflați în imposibilitate de a asigura sumele ce le revin la începerea
execuției lucrărilor, pentru care Municipiul Brașov a alocat în avans contribuțiile datorate la realizarea
intervențiilor, plătesc contribuția ce le revine sub forma taxei pentru creșterea calității arhitectural-
ambientale a clădirilor.

4.3 Recuperarea sumelor avansate din bugetul local
(1) Pentru proprietarii care refuză executarea lucrărilor de intervenţie notificate, Municipiul Brașov

preia executarea lucrărilor de intervenție în numele şi pe cheltuiala proprietarilor și constituie
dreptul de creanţă şi recuperare a cheltuielilor până la data recepţiei finale a lucrărilor de
intervenţie executate *1).

(2) Cuantumul cheltuielilor efectuate de Municipiul Brașov în numele şi pe cheltuiala proprietarului
notificat care refuză executarea lucrărilor de intervenţie notificate, se consemnează într-un înscris,
ce constituie titlu de creanţă, în care se menționează numărul cadastral/topografic al
clădirii.stabilesc și termenele de plată a sumei datorate de către proprietarii notificaţi *1).

(3) Proprietarul nemulţumit de cuantumul sumei datorate menționată în înscrisul ce constituie titlu de
creanţă, poate formula contestaţie în condiţiile Legea 207/2015 – Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Decizia prin care se soluţionează contestaţia se comunică contestatarului şi poate fi atacată la
instanţa judecătorească competentă în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Înscrisul ce constituie titlu de creanţă devine titlu executoriu la expirarea termenului de plată
prevăzut în acesta.

(6) Somaţia însoţită de titlul executoriu se comunică proprietarului notificat care refuză plata
contribuției la realizarea intervenției, potrivit legii.

(7) Sumele recuperate potrivit prezentului articol se virează în conturile comunicate de către
autorităţile administraţiei publice locale şi constituie venituri la bugetele locale*1).

(8) Sumele avansate de Municipiul Brașov pentru asigurarea cotei de contribuţie a
proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru executarea lucrărilor de intervenție și nerecuperate
la data înstrăinării sub orice formă a apartamentelor, inclusiv prin moştenire, se recuperează de la
noul proprietar, în condiţiile legii *1).

Capitolul 5 - FACILITĂȚI FISCALE

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/83989
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/57426
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5.1 Scutirea de impozit pe clădiri
(1) Proprietarii care au reabilitat anvelopa clădirii în baza Legii 153/2011 modificată și completată de
Legea 166/2016 privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor, beneficiază de facilitatea
scutirii de impozit pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul fiscal următor celui în care se efectuează
recepția la terminarea lucrărilor, conform Codului fiscal – art 456-Scutiri, alin (2) lit n) și Hotărârii
Consiliului Local privind impozitele și taxele locale, care se emite anual, la aprobarea bugetului local.
(2) Pentru a beneficia de scutirea de impozit pe clădiri, proprietarii depun la Direcția Fiscală
următoarele documente:

a) Cerere tip pentru scutirea de impozit (Anexa 9 – Cerere scutire de impozit)
b) Autorizația de construcție sau avizul tehnic prealabil al arhitectului șef, după caz (copie)
c) Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor (copie)
d) Document de identitate al proprietarului (copie)

(1) Lucrările de mică intervenție sunt lucrări de intreținere a clădirilor și nu beneficiază de scutirea de
impozit pe clădire.

(2) Direcția Fiscală va aplica scutirea de impozit pe clădire începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor celui în care a fost semnat Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Capitolul 6 – SANCȚIUNI

6.1 În cazul în care proprietarii notificați nu își îndeplinesc obligațiile ce le revin sau realizează
necorespunzător lucrările de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei
clădirilor, la expirarea termenului de realizare a lucrărilor menționat în Notificare (12 luni de la
primirea Notificării) organele cu atribuții de control ale instituțiilor publice abilitate consemnează
situația în Proces verbal de constatare. (Art 30 din lege) *1)
6.2 În urma situațiilor constatate și consemnate în procesele verbale de constatare, se aplică
contravenții și sancțiuni astfel (Art 31 din lege) *1):

a) Dacă proprietarii de clădiri notificați nu contractează proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie,
în condiţiile legii, sunt sancționați cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei; Amenda este aplicată de
Poliția Locală Brașov sau de persoanele cu atribuţii de control anume împuternicite de Primăria
Municipiului Brașov.

b) Dacă proprietarii de clădiri notificați nu organizează recepţia la terminarea lucrărilor, precum şi
recepţia finală la sfârşitul perioadei de garanţie de 5 ani şi nu completează cartea tehnică a construcţiei
cu documentele aferente lucrărilor de intervenţie executate, obligaţiilor sunt sancționați cu amendă de
la 2.000 lei la 5.000 lei. Amenda este aplicată de Poliția Locală Brașov sau de persoanele cu atribuţii
de control anume împuternicite de Primăria Municipiului Brașov
6.3 Contravenţiile menționate la art 6.2 se aplică conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (Art 32 din lege) *1)
6.4 Pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Brașov se aplică
impozitul pe clădire majorat cu 500 %, potrivit art. 489, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal. (HCL Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 , Art. 4, alin (1)). Starea
clădirilor este constatată de Poliția Locală Brașov și majorarea impozitului este aplicată de Direcția
Fiscală Brașov.

Capitolul 7 – DISPOZIȚII FINALE

7.1 Prezentul Regulament intră în vigoare împreună cu anexele sale odată cu adoptarea prin Hotărîrea
Consiliului Local Brașov.
7.2. Programul pilot aprobat prin HCL nr. 445 din 14 august 2020 se va derula conform
reglementărilor în vigoare la data aprobării acestuia.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/29779
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/29779
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/35433
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/35433
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Fac parte din prezentul Regulamet, următoarele anexe:
ANEXA 1 – Notificare
ANEXA 2 - Notă tehnică de constatare
ANEXA 3 - Cerere de autorizare
ANEXA 4 - Cerere de finanțare nerambursabilă
ANEXA 5 - Cerere aviz Direcția Județeană pentru Cultură Brașov
ANEXA 6 - Informare intervenție la anvelopa clădirii
ANEXA 7 - Declarație pe prorie răspundere
ANEXA 8 - Cerere de finanțare rambursabilă prin taxa de creștere a calității arhitectural-ambientale a
clădirilor
ANEXA 9 - Cerere scutire de la plata impozitelor și taxelor locale
ANEXA 10 – Criterii de selecție a clădirilor pentru executarea intervențiilor
ANEXA 11 – Programul Multianual pentru realizarea lucrărilor de intervenţie asupra clădirilor cu
valoare cultural arhitecturală din zonele de acțiune prioritară ale Municipiului Brașov
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ANEXA 1
ROMANIA
Județul: Brașov
Primăria Municipiului Brașov
Primar Allen Coliban

Nr. _______/____________

NOTIFICARE*1)
Nr. ______/_____________

Către: Deținătorul clădirii situate în
Localitatea: ___________________ Adresa: _________________________________

Identificat prin:

1. Persoană fizică:
Numele și prenumele _____________________________________CNP: _______________
BI/CI seria _______ nr. ____________________ emis de ____________________________
la data ____________

2. Persoană juridică:
Denumirea ___________________________________________CIF: __________________
Sediul _____________________________________________________________________

3. Asociație de proprietari:
Denumirea ______________________________ reprezentată de dl/dna ________________
_________________ Funcția _____________________________, identificat (ă) prin CI/BI
seria _____nr. __________________ Emis de _________________________ la data
____________________
În temeiul prevederilor art. 8, alin (1), lit. C din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de
creștere a calității arhitectural ambientale a clădirilor,
Prin prezenta vă notificăm obligația care vă revine în calitate de deținător, pentru a lua
măsurile necesare creșterii calității arhitectural-ambientale a clădirii, prin executarea
lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acesteia în
condițiile stabilite de lege, astfel:

1) OBLIGAŢII:
a. emiterea hotărârii/acordului scris privind realizarea măsurilor cuprinse în prezenta
notificare şi asigurarea sumelor necesare proiectării şi executării lucrărilor de intervenție;
b. asigurarea finanţării pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenție;
c. contractarea elaborării următoarelor documentații tehnice:

1. [ ] *2) nota tehnică de constatare;
2. [ ] *2) documentația de avizare a lucrărilor de intervenție şi aprobarea acesteia;
3. [ ] *2) documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție;
4. [ ] *2) proiectul tehnic şi detaliile de execuţie;

d) obținerea, după caz, a următoarelor acte administrative:
1. [ ] *2) avizul tehnic prealabil al arhitectului-șef/persoanei responsabile în domeniul
autorizării construcțiilor din cadrul primăriei comunei;
2. [ ] *2) autorizația de construire;
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e) contractarea urmăririi executării lucrărilor în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Legii
nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;
f) contractarea executării lucrărilor de intervenție;
g) asigurarea recepției la terminarea lucrărilor şi completarea cărții tehnice a construcției,
după caz;
h) asigurarea recepției finale, după expirarea perioadei de garanție de bună execuţie de 5 ani
de la data recepției la terminarea lucrărilor.

2) FACILITĂȚI:
a) emiterea certificatului de urbanism şi a autorizației de construire este scutită de taxă;
b) autorizația de construire se emite fără prezentarea extrasului de plan cadastral şi a
extrasului de carte funciară de informare;
c) acordul primarului prevăzut la pct. 6 lit. b) teza a doua şi avizul tehnic prealabil prevăzut la
pct. 1 lit. d) sub-punctul. 1 se emit cu titlu gratuit;
d) scutirea de la virarea cotei de 0,7% şi a cotei de 0,1%, după caz, către Inspectoratul de Stat
în Construcții, precum şi a cotei de 0,5% către Casa Socială a Constructorului, din cheltuielile
cu lucrările de intervenție;
e) scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru o perioadă de 5 ani consecutivi, cu
începere din anul fiscal următor celui în care se efectuează recepția la terminarea lucrărilor,
conform Hotărârii Consiliului Local nr. HCL privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2022 și Legii nr. 227/2015 - Codul fiscal – art 456-Scutiri, alin (2) lit n).

3) CONDIŢII:
a) nota tehnică de constatare se elaborează de experți tehnici atestați, cel puțin pentru
cerințele esențiale de calitate "rezistență mecanică şi stabilitate", "securitate la incendiu" şi
"siguranța în exploatare";
b) documentația de avizare a lucrărilor de intervenție şi documentația tehnică pentru
autorizarea executării lucrărilor de intervenție, dacă este cazul, precum şi proiectul tehnic şi
detaliile de execuţie se elaborează de colective tehnice de specialitate sub coordonarea unui
arhitect cu drept de semnătură;
c) documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție, dacă este cazul,
precum şi proiectul tehnic şi detaliile de execuţie se verifică de către verificatori de proiecte
atestați în condiţiile legii;
d) lucrările de intervenție se execută:

1. [ ] *2) de firme autorizate de construcții cu responsabili tehnici cu execuția atestați;
2. [ ] *2) în regie proprie.

4)MĂSURI:
a) înștiințarea primăriei şi inspectoratului teritorial în construcții cu privire la data începerii
executării lucrărilor de intervenție, precum şi a recepției la terminarea acestora;
b) asigurarea accesului pentru realizarea lucrărilor de intervenție.
5) Elemente privind respectarea unor caracteristici de culoare, materiale, detalii (conform
regulamentului de intervenție):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6) TERMENE:
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a) transmiterea la primărie a hotărârii/acordului scris însoțită/însoţit de nota tehnică de
constatare - în 60 de zile de la primirea prezentei notificări;
b) executarea lucrărilor - în 12 luni de la primirea prezentei notificări sau, după caz, în ... luni
de la primirea prezentei notificări, conform regulamentului de intervenție aferent zonei de
acţiune prioritară.
În funcţie de natura şi amploarea lucrărilor de intervenție necesare, termenul de 12 luni
prevăzut la lit. b) poate fi majorat cu cel mult 6 luni, numai cu acordul scris al primarului.
c) recepția la terminarea lucrărilor - în cel mult 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la
lit. b);
d) recepția finală - la 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

7) RĂSPUNDERI:
Neîndeplinirea/Îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor cu privire la realizarea
lucrărilor de intervenție se sancționează conform legii.

8) SANCȚIUNI PREVĂZUTE DE LEGE:
a) amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei pentru nerespectarea obligaţiilor de la pct. 1 lit. c)-f);
b) amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru nerespectarea obligaţiilor de la pct. 1 lit. g) şi h).

Primar,
................................
(numele, prenumele şi semnătura)

L.S. Arhitect-șef*3),
.................................
(numele, prenumele şi semnătura)

*1) Notificările se semnează de către primarii municipiilor, orașelor şi comunelor, precum şi de către
primarul general al municipiului Bucureşti, după caz, şi se transmit deținătorilor cu confirmare de
primire.
*2) În caseta "[ ]" se bifează varianta corespunzătoare situației concrete a clădirii inventariate,
conform prevederilor Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale
a clădirilor.
*3) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef", de către persoana cu responsabilitate în
domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi al autorizării executării lucrărilor de construcții din
cadrul comunei, specificându-se funcția şi titlul profesional, după caz
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ANEXA 2
NOTA TEHNICĂ DE CONSTATARE

I. Datele de identificare ale clădirii:
1. Judeţul __________, localitatea ________, strada ________ nr. ___,

număr cadastral ___________, număr carte funciară _______________,
2. Proprietate: [_] privată [_] publică
3. Deţinător/Proprietar:

a. persoană fizică:
Numele şi prenumele __________, CNP_________, B.I./C.I. seria ____ nr.
__________;

b. persoană juridică:
Denumire _____________________, sediu___________________, C.I.F.
___________;

c. asociaţie de proprietari:
Denumire _____________, reprezentată prin dl/dna _____________, funcţia
_________, identificat/ă prin CNP __________, B.I./C.I. seria ______ nr. ________,

ALCATUIREA GENERALA A CLADIRII
Numar total niveluri: ............................................., din care subterane: .................

Numar de tronsoane/din care numar de tronsoane distincte: .../.....; numar de apartamente........ .

Forma in plan:… simetrica;… asimetrica.

Tip:… izolata … cuplata… insiruita; ;

Pozitie:… de colt… la frontul stradal;… parcela.

Anul construirii (se mentioneaza anul sau, daca nu este cunoscut, se bifeaza perioada estimata): ...

… necunoscut;… inainte de 1900; … intre 1901-1920; … intre 1921-1960;

DATE PRIVIND CONCEPTIA DE REALIZARE A CLADIRII:

… perioada de proiectare .................

… perioada de executie ..................,

… Conceptul privind proiectarea antiseismică (normativul în vigoare la data proiectării)

Tip proiect:… unicat… tip … refolosibil;

Topografia terenului:… teren plat;… teren in panta

Clasa de importanta a constructiei: ......................................................................,

Dimensiuni generale in plan (m): .........................................................................,

Suprafata construita la sol (m2): ..........,

suprafata construita desfasurata (m2): .................,

Inaltime medie de nivel (ml): ...........;

suprafata construita medie de nivel (m2) ................,

Functiunile cladirii:

… locuinte colective; … mixte (locuinte si spatii cu alta destinatie);

… locuinta individuala;… comert;… birouri;… sediu autoritate locala/centrala;

… invatamant;… functii publice;… turism; … altele.
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DATELE PRIVIND STRUCTURA DE REZISTENTA A CLADIRII
Structura verticala de

rezistenta
Structura orizontala

de rezistenta
Elemente

nestructurale
Fundatii

… zidarie simpla

(nearmata)

… bolti de caramida … zidarie din

caramida

… fundatii din beton

armat monolit

… zidarie cu stalpisori si

centuri din beton armat

… profile metalice si

boltisoare de caramida

… zidarie din B.C.A. … fundatii din caramida

… grinzi si stalpi din

beton armat (care nu

formeaza structura in

cadre)

… grinzi de lemn … beton armat Sistem de acoperire

… cadre din beton armat … beton armat monolit … lemn … tip terasa

… pereti structurali din

beton armat

… beton armat

prefabricat

… altele … tip sarpanta

… panouri mari … altele … mixt

… structura mixta

… structura metalica Trotuar de protectie
… structura din lemn … da

… altele … nu

Comportarea generala a cladirii la cutremurele
produse

Interventii efectuate in timp asupra cladirii

… fara avarii semnificative … necunoscute

… cu avarii la elemente nestructurale … nicio masura

… avarii izolate la structura … refaceri finisaje

… avarii grave la structura … consolidare (partiala/totala)

… altele … demolare partiala

Factori care au influentat negativ comportarea la
cutremure a cladirii

Alte interventii efectuate in timp asupra cladirii

… Inaltimea parterului mai mare decat a etajelor

si/sau¨ configuratia elementelor structurale diferita

de a etajelor (parter flexibil)

… supraetajari

… Forma defavorabila in plan si/sau in elevatie … modificari compartimentari si/sau fatade

… Disimetrie in distributia maselor si rigiditatilor … altele

… Pozitionarea in plan a elementelor structurale,

diferita la etaje fata de parter (in consola)

… Discontinuitatea elementelor

structurale/nestructurale pe verticala/orizontala
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CATEGORII DE DEFECTE/EVENIMENTE CONSTATATE
degradari structurale: .........................................................................

degradari elemente nestructurale: .........................................................................

alte categorii de defecte/evenimente constatate:… igrasie; … lemn putrezit; … condens; … coroziune;

… incendii/explozii;… altele

EVALUAREA CLADIRII
Aspecte generale DA N

U
Colaps, colaps partial … …
Cladirea/unul dintre etaje

inclinata/inclinat

… …

Alte aspecte … …

Degradari elemente
structurale

Minore Moderate Severe Neidentificabile

Fundatii … … … …
Sistem de acoperire … … … …
Plansee (pentru incarcari

verticale)

… … … …

Stalpi, stalpisori din zidarie … … … …

Plansee (saibe orizontale)

contravantuiri orizontale

… … … …

Pereti structurali, contravantuiri

verticale

… … … …

Imbinari elemente prefabricate … … … …
Alte aspecte … … … …

Degradari elemente
nestructurate

Minore Moderate Severe Neidentificabile

Parapete, ornamente … … … …

Placaje, tamplarie … … … …

Tavane, corpuri iluminat … … … …

Pereti interiori de

compartimentare

… … …
…

Ascensoare … … … …

Scari cai de evacuare … … … …

Alte aspecte … … … …
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Pericole/Degradari geotehnice Minore Moderate Severe

Alunecari de teren … … …
Miscari de teren, crapaturi … … …

Tasari … … …

Altele

CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

ACTIUNI VIITOARE OBLIGATORII:
Efectuarea unei expertize tehnice pentru: … structura,… teren de fundare.

Se anexează fişa din cadrul Inventarului clădirilor din zonele de acțiune
prioritară ale Municipiului Brașov şi material fotografic de ansamblu şi reprezentativ
din punct de vedere al stării tehnice a clădirii, cu localizarea avariilor. Anexele fac
parte integrantă din prezenta Notă tehnică de constatare.

Expert tehnic, Insușit:

____________________ proprietar/reprezentant prorpietari
(numele si prenumele)

(L.S.) ____________________________
(numele si prenumele)

(L.S.)
Data întocmirii

________________
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ANEXA 3
Către: Primăria Municipiului Brașov

CERERE DE AUTORIZARE
pentru lucrări de intervenție asupra anvelopelor clădirilor în baza Legii nr. 153/2011

modificată și completată de Legea nr. 166/2016 privind
creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor

Subsemnatul/a_________________________________________________________
Proprietarul imobilului situat în municipiul Brașov, str. _______________________
nr. ___ ap. ___, înregistrat în Cartea Funciară cu nr. CF: _____________________
sub nr. Topo: _________________ în calitate de:

Persoană fizică
Numele și prenumele: ___________________________________________

CNP: _________________________________ B.I./C.I. seria ______ nr. _____________
Eliberat de SPCLEP _______________________ la data: ____/_____/_________

Persoană juridică
Denumire: _________________________________ CIF:

__________________________
Înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J___/________/____________
Sediul: ______________________________________________________________
Reprezentată de dl/dna: __________________________________ în funcția de
________________________________ având CNP: ______________________________
B.I./C.I. seria ______ nr. _____________ Eliberat de SPCLEP ____________________
la data: ___/____/_________
Solicit Autorizarea lucrărilor de intervenție asupra anvelopei clădirii, la imobilul situat
în municipiul Brașov, str. ________________________________________ nr. ___ pentru
a beneficia de prevederile Legii nr. 153/2011 modificată cu Legea nr. 166/2016 privind
creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor și Regulamentului pentru
creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele de acțiune prioritară
din Municipiul Brașov.
Am luat la cunoștință de facilitățile prevăzute în Legea nr. 166/2016 și anume:

a) certificatul de urbanism si autorizația de construire pentru executarea
lucrărilor de intervenție se eliberează, în regim de urgență, în cel mult 15
zile de la data înregistrării solicitării, cu scutire de taxă.

b) autorizația de construire se emite fără prezentarea extrasului de plan
cadastral şi a extrasului de carte funciară de informare;

c) acordul primarului prevăzut la pct. 6 lit. b) teza a doua şi avizul tehnic
prealabil prevăzut la pct. 1 lit. d) subpct. 1 se emit cu titlu gratuit;

d) scutirea de la virarea cotei de 0,7% şi a cotei de 0,1%, după caz, către
Inspectoratul de Stat în Construcții, precum şi a cotei de 0,5% către Casa
Socială a Constructorului, din cheltuielile cu lucrările de intervenție;

e) scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru o perioadă de 5 ani
consecutivi, cu începere din anul fiscal următor celui în care se efectuează
recepția la terminarea lucrărilor, conform Codului fiscal – art 456-Scutiri,
alin (2) lit n) și Hotărârii Consiliului Local ________/ ________ privind
impozitele și taxele locale.
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Am luat la cunoștință de obligațiile ce îmi revin:
a) Parcurgerea procedurii legale pentru autorizarea și executarea lucrărilor de intervenție
b) Întreținerea stării imobilului după efectuarea lucrărilor

Îmi asum întreaga răspundere asupra faptului că informațiile conținute în prezenta cerere sunt
reale, complete și corecte, iar în caz contrar îmi angajez răspunderea în condiţiile legii.

Anexez următoarele documente justificative:
Nota tehnică de constatare

Studii și analize conform tipului de regim de protecție al clădirii sau conform Notei de
constatare

Documentația tehnică (Proiect tehnic cu situație existentă și situație propusă și Detalii
de execuție)

Deviz lucrări (lucrări, materiale, manoperă, organizare de șantier, ocuparea domeniului
public)

Numele și prenumele: __________________________
Semnătura: ___________________________________
Telefon: ______________________________________
E-mail: _______________________________________

Data: ___/____/_________
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ANEXA 4
Către: Primăria Municipiului Brașov

CERERE DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ
conform prevederilor Legii nr. 153/2011 modificată cu Legea nr. 166/2016 privind

creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor
Proprietarii imobilului situat în municipiul ___________________, str. ______________
nr. ___ ap. ___, înregistrat în Cartea Funciară cu nr. CF: ______________________sub
nr. Topo: _______________________ menționați în lista atașată, care face parte
integrantă din cerere,
Prin reprezentant legal mandatat de proprietari
Numele și prenumele: ___________________________________________
CNP: _________________________________ B.I./C.I. seria ______ nr. _____________
Eliberat de SPCLEP _______________________ la data: ___/____/_________

Solicităm acordarea unei finanțări nerambursabile în sumă de
___________________ lei pentru efectuarea lucrărilor de intervenție la anvelopa

imobilului situat în municipiul Brașov str. _____________________________ nr. _____
conform prevederilor Legii nr. 153/2011 modificată și completată cu Legea nr. 166/2016
privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor și Regulamentului pentru
creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele de acțiune prioritară
din Municipiul Brașov.

Anexăm următoarele documente justificative:
Acordul proprietarilor pentru realizarea lucrărilor de intervenție având anexat
calculul contribuțiilor pe proprietari

Autorizația de construire sau avizul tehnic prealabil al arhitectului șef (copie)
Documente de plată pentru plățile efectuate de proprietari de la începerea
intervenției

Numele și prenumele __________________
Semnătura ____________________________
Telefon: ______________________________
E-mail: _______________________________

Data: ________/_________

Imobilul: Brașov, zona de prioritară de intervenție __________
str. _______________________ nr. ____________
CF: _______________ Nr Topo ______________________din Brașov,

Proprietari persoane fizice
Nr

apart
Proprietar

Nume și prenume
CNP Document

identitate
Seria / nr/data

Semnatura
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Proprietari persoane juridice
Nr

apart
Proprietar

Nume persoana
juridică

CIF Reprezentant
legal

Nume și prenume

Document
identitate

Seria / nr/data

Semnatura

Reg
Comerț

CIF
J
CIF
J
CIF
J



Regulament de intervenție pentru creşterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele de acțiune prioritară în Municipiul Brașov

26
*1) Legea 153/2011 completată și modificată de Legea 166/2016 privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor

ANEXA 5

Direcția Județeană pentru Cultură Brașov
1. În cazul lucrărilor ce necesită Autorizație de Construire, cererea privind obținerea
avizului D.J.C. se completează on-line

https://www.patrimoniu-brasov.ro/depunere-online/construire

2. În cazul lucrărilor ce nu necesită Autorizație de Construire, cererea acord reparații
fără AC, conform Legii 50/1991, se descarcă on-line

https://www.patrimoniu-brasov.ro/tipizate

https://www.patrimoniu-brasov.ro/depunere-online/construire
https://www.patrimoniu-brasov.ro/tipizate
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ANEXA 6
Către: Primăria Municipiului Brașov

INFORMARE INTERVENȚIE LA ANVELOPA CLĂDIRII
Proprietarul imobilului situat în municipiul Brașov, str. _____________________

nr. ___ ap. ___, înregistrat în Cartea Funciară cu nr. CF: _________________________
sub nr. Topo: _______________________ în calitate de:

Persoană fizică
Numele și prenumele: ___________________________________________

CNP: _________________________________ B.I./C.I. seria ______ nr. _____________
Eliberat de SPCLEP _______________________ la data: ___/____/_________

Persoană juridică
Denumire: _____________________________________ CIF:

_____________________
Înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J___/________/____________
Sediul: ______________________________________________________________
Reprezentată de dl/dna: __________________________________________ în funcția de
___________________________________ având CNP: ____________________________
B.I./C.I. seria ______ nr. _____________ Eliberat de SPCLEP ____________________
la data: ___/____/_________
Vă informez că voi efectua o intervenție la anvelopa imobilului situat în municipiul
Brașov, str. ________________________________ nr. _____ conform prevederilor Legii
nr. 153/2011 modificată cu Legea nr. 166/2016 privind creșterea calității arhitectural-
ambientale a clădirilor, a Legii nr. 193/2019 privind modificarea și completarea Legii nr.
50/1991 pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii și Regulamentului pentru
creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele de acțiune prioritară
din Municipiul Brașov.
Descrierea lucrărilor:

Acoperiș: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________

__
_________________________________________________________________________

Fațadă: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

__
_________________________________________________________________________

Tâmplărie / Feronerie: _________________________________________________
_______________________________________________________________________

__
_________________________________________________________________________
Execuția lucrărilor:

Contractarea lucrării cu firmă specializată: ______________________________
Regie proprie
Data începerii lucrărilor: ____/_____/_____________

Data finalizării lucrărilor: ____/_____/_____________
Declar că la executarea intervenției voi respecta condițiile stabilite de reglementările
Primăriei Municipiului Brașov și de avizul Direcției Județene de Cultură Brașov,
conform prevederilor Legii nr. 153/2011 modificată cu Legea nr. 166/2016 privind
creșterea calității arhitectural- ambientale a clădirilor și Regulamentul pentru creșterea
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calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele de acțiune prioritară din
Municipiul Brașov.
Îmi asum întreaga răspundere asupra faptului că informațiile conținute în prezenta
cerere sunt reale, complete și corecte, iar în caz contrar îmi angajez răspunderea în
condiţiile legii.
Anexez prezentei:

Acordul/Punctul de vedere al Direcției Județene de Cultură Brașov

Numele și prenumele: ___________________
Semnătura: ____________________________
Telefon: _______________________________
E-mail: ________________________________

Data: ___/____/_________
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ANEXA 7
DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul/a, _________________________________________________
Proprietar al imobilului situat în municipiul ________________, str. ________________
nr. ___ ap. ____ având CNP: _________________________________ B.I./C.I. seria
______ nr. _____________ eliberat de SPCLEP _______________________ la data:
___/____/_____
Declar pe proprie răspundere că:

Imobilul nu constituie obiectul unui litigiu
Imobilul nu se află sub sechestru
Veniturile mele și ale familiei sunt în sumă de ________________ lei/lună
Dețin cont bancar nr. ___________________________________________
Deschis la banca: ______________________________________________

Veniturile și conturile bancare nu sunt blocate în baza unui titlu executoriu
Plătesc rate pentru credite bancare în sumă de ___________ lei/lună, cu

termen maxim de rambursare la data de ___/____/________
Mi se rețin popriri în sumă de _________________ lei/lună până în data de

____________ în baza documentului:
_________________________________
Nu am debite restante la bugetul de stat

Nu am debite restante la bugetul local

Îmi asum întreaga răspundere asupra faptului că informațiile conținute în prezenta Declaraţie
sunt reale, complete și corecte și pot fi demonstrate cu documente oficiale care pot fi puse la
dispoziția finanțatorului, iar în caz contrar îmi angajez răspunderea în condiţiile legii, potrivit
art. 326 din Codul penal, privind infracţiunea de fals în declaraţii.

Numele și prenumele: ____________________________
Semnătura: ____________________________________

Data: ___/___/______________
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ANEXA 8
Către: Primăria Municipiului Brașov

CERERE DE FINANȚARE RAMBURSABILĂ
PRIN TAXA DE CREȘTERE A CALITĂȚII

ARHITECTURAL-AMBIENTALE A CLĂDIRILOR

conform prevederilor Legii nr. 153/2011 modificată cu Legea nr. 166/2016 privind
creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor

Subsemnatul/a, ___________________________________________ având
CNP: _________________________________ posesor al actului de identitate B.I./C.I.
seria ______ nr. _____________ Eliberat de SPCLEP _______________________ la
data: ___/____/_________, proprietar al imobilului situat în municipiul Brașov, str.
_________________ nr. ___ ap. ___, înregistrat în Cartea Funciară cu nr. CF:
______________________sub nr. Topo: _______________________ , sunt de acord cu
efectuarea lucrărilor de intervenție la anvelopa imobilului situat în municipiul Brașov
str. ____________________________ nr. _____ conform prevederilor Legii nr. 153/2011
modificată și completată cu Legea nr. 166/2016 privind creșterea calității arhitectural-
ambientale a clădirilor.
Pentru cota de ___% din părțile de uz comun pe care o dețin, contribuția mea la plata
lucrărilor de intervenție este de ___________________ lei.
Până la data de ____________ am efectuat plăți în sumă de _________ lei și rămân de
achitat ________________ lei pînă la terminarea lucrărilor.
Deoarece nu pot achita suma rămasă până la finalizarea lucrărilor, solicit acordarea
unei finanțări rambursabile din bugetul local în sumă de ___________________ lei,
urmând să returnez suma datorată prin taxa de creștere a calității arhitectural-
ambientale a clădirilor, conform prevederilor legii și Regulamentului de intervenție
pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele de acțiune
prioritară din Municipiul Brașov.
Anexez următoarele documente justificative:

Acordul proprietarilor pentru realizarea lucrărilor de intervenție având anexat
calculul contribuțiilor pe proprietari

Declarația pe proprie răspundere
Documente de plată pentru plățile efectuate de la începerea intervenției

Numele și prenumele __________________
Semnătura ___________________________
Telefon: ______________________________
E-mail: _______________________________

Data: _____/________
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ANEXA 9
Către: Direcția Fiscală Brașov

CERERE SCUTIRE DE LA PLATA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE
conform prevederilor Legii nr. 153/2011 modificată cu Legea nr. 166/2016 privind

creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor
Subsemnatul _______________________________________________________

având CNP: ________________________________, cu domiciliul în ________________

Str ______________________nr______bl. ____sc. ___ap. ____ ,

posesor al actului de identitate ____ seria _____ nr _________________data________

solicit scutirea de la plata impozitului pentru:

având în vedere faptul că am efectuat lucrări de intervenție la anvelopa clădirii,

conform Autorizației de construcție nr. __________/________ eliberată în conformitate

cu prevederile Legii nr. 153/2011 completată și modificată de Legea nr. 166/2016

privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor, iar lucrările de

intervenție au fost terminate la data de __________________

Anexez prezentei următoarele documente, în copie conformă cu originalul:

Autorizația de construcție / avizul tehnic prealabil al arhitectului șef
Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Actul de identitate al proprietarului

Data: ___/____/_________

Numele și prenumele: ___________________
Semnătura: ____________________________
Telefon: _______________________________
E-mail: ________________________________

Clădirea situată in Brașov, str. _______________________ Nr. ____ Ap. ____
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ANEXA 10

CRITERII DE SELECȚIE A CLĂDIRILOR PENTRU EXECUTAREA INTERVENȚIILOR
la clădirile situate în zonele de acțiune prioritară ale Municipiului Brașov

NR. CRITERIUL DE EVALUARE PUNCTAJ DETALII
1

Starea fizică a clădirii
(URGENȚA) 1 – 5

Starea fizică evaluată se referă numai la anvelopa clădirii (acoperiș, lucarne, pereți
exteriori, uși, ferestre, jgheaburi, burlane instalații pe fațade)
Nu intră în evaluare clădirile care au afectată structura; pentru aceste situații se
merge pe procedura normală de autorizare (Certificat urbanism, Expertiză, Proiect
tehnic, avize, detalii de execuție, autorizație de construcție)

2 Importanța clădirii pentru
zonă/comunitate (IMPORTANȚA)

2.1 Valoare arhitecturală 1 – 5 Valoarea arhitecturală este dată de tipul de arhitectură, detalii de construcție (ziduri,
acoperișuri, tâmplărie și feronerie), ornamente, accese, curți interioare etc.

2.2 Valoare istorică 1 – 5 Valoarea istorică este justificată dacă e cazul, prin studiu arhivistic, fotografii,
mențiuni în documente istorice și istoria vie furnizată de locuitori

2.3
Valoare ambientală/urbanistică 1 – 5

Valoarea ambientală este dată de amplasarea clădirii în raport cu strada, cu clădirile
învecinate, de amenajări urbanistice și ambientale, de modul în care se integrează în
ansamblul de clădiri, în aliniamentul străzii

3
Amploarea lucrărilor necesare
pentru intervenție (EFORT
FINANCIAR)

1 – 5

La programarea anuală a finanțării intervențiilor se va ține seama să fie incluse în
program atât clădiri care necesită lucrări ample, cât și clădiri care au nevoie de lucrări
de mai mică anvergură
Vor avea prioritate clădirile pentru care se face intervenția la toată anvelopa, față de
cele care au nevoie de mici reparații și pot fi reabilitate de către proprietari

4 Amplasarea și vizibilitatea clădirii
în zonă /comunitate
(VIZIBILITATE)

1 – 5
Clădirile cu vizibilitate mai mare pe stradă vor avea prioritate, pentru că odată
reabilitate vor crește valoarea estetică a străzii și vor reprezenta exemple de bună
practică pentru ceilalți proprietari
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Capitolul 1 – DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Prezentul Program are ca scop conservarea, protejarea, restaurarea și reabilitarea patrimoniului
construit, în concordanţă cu planurile de urbanism, regulamentele și documentele aprobate de autorităţile
administraţiei publice locale în condiţiile legii.
1.2. Lucrările de intervenţie cuprinse în prezentul Program sunt considerate investiţii de interes
public local.

Capitolul 2 – GLOSAR DE TERMENI

2.1. În înțelesul prezentului program, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:
a) program multianual - document elaborat de către autorităţile administraţiei publice locale, în

conformitate cu prevederile Legii 153/2011 completată de Legea 166/2016 privind creșterea calității
arhitectural-ambientale a clădirilor, fundamentat pe planurile de urbanism şi regulamentele locale
aferente. Acesta cuprinde organizarea, monitorizarea şi controlul realizării măsurilor de reabilitare
structural-arhitecturală a clădirilor inclusiv fundamentarea alocaţiilor de la bugetul local şi
modalităţile de recuperare a cheltuielilor de la proprietarii clădirilor;

b) zonă de acţiune prioritară - zonă omogenă din punctul de vedere al caracteristicilor urbanistice și
arhitecturale, care afectează atractivitatea şi competitivitatea localităţii prin procentul mare de clădiri
a căror anvelopă necesită lucrări de intervenţie şi care justifică intervenţia prioritară. Pentru zonele
de acţiune prioritară se stabileşte un regulament de intervenţie ce cuprinde caracteristicile urbanistice,
estetice şi arhitecturale care să asigure identitatea şi coerenţa zonei şi integrarea armonioasă în
ansamblul localităţii;

c) cadru urban construit - expresia fizic-perceptivă a ansamblului rezultat prin asocierea în timp a
elementelor fizico-spaţiale - construcţii şi spaţii amenajate-, interconectate prin relaţii de
funcţionalitate şi spaţialitate, care caracterizează şi conferă specificitate unei localităţi;

d) ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic
de construcţii urbane sau rurale care împreună cu terenul aferent formează o unitate delimitată
topografic ce constituie o mărturie cultural-istorică semnificativă din punct de vedere arhitectural,
urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic;

e) anvelopa clădirii - ansamblul constructiv de închidere perimetrală a clădirii, compus din toate
faţadele (proncipale, laterale și posterioare), indiferent de materiale şi sistem de realizare, precum şi
sistem de acoperire - terasă sau învelitoare -, inclusiv elementele exterioare funcţionale şi de plastică
arhitecturală, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornişe, ornamente - brâuri, ancadramente,
trafoare, bosaje, profile -, şi altele asemenea;

f) locuinţă unifamilială - clădire cu destinaţia de locuinţă, care satisface cerinţele de locuit ale unei
persoane sau familii;

g) lucrări de intervenţie - totalitatea lucrărilor pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei
clădirii, stabilite prin documentaţia tehnică elaborată cu respectarea proiectului iniţial de arhitectură
și a caracteristicilor de culoare, materiale și detalii stabilite prin Regulamentul de intervenție pentru
zonele de acțiune prioritară. Pentru clădirile clasate/în curs de clasare ca monumente
istorice,documentația tehnică va respecta și concluziile studiului istoric de fundamentare şi ale
proiectului de conservare-restaurare întocmit şi avizat conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare;

h) proprietari - persoane fizice și juridice, precum şi autorităţi ale administraţiei publice şi instituţii
publice, care deţin în proprietate clădiri cu valoare culturală sau ambientală situate în zonele de
acțiune prioritară ale Municipiului Brașov;

i) finanţare – cofinanțarea sau preluarea integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie
corespunzătoare cotei părți de proprietate;

j) finanţator/cofinanţator - autoritatea publică locală, care acordă finanţarea/cofinanţarea în condiţiile
prezentului program;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/76993
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k) cheltuieli eligibile – cheltuieli care sunt luate în considerare pentru finanţare şi care sunt reflectate în
documentaţia tehnică privind executarea lucărilor de intervenţie;

l) grant – finanţare nerambursabilă acordată de autoritatea publică finanţatoare în cadrul programului,
astfel definită în liniile bugetare;

m) contract de finanţare – contract încheiat în condițiile legii, între finanţator și proprietarii clădirii
supuse intervenției, în calitate de beneficiari;

n) dosar de intervenție – ansamblul documentelor necesare autorizării și executării intervenției;
dosarul este format din:

1. Dosarul tehnic, care cuprinde:
- Nota tehnică de constatare,
- Certificat de urbanism,
- Documentația tehnică pentru Autorizație de construire,
- Studii și analize conform tipului de regim de protecție al clădirii,
- Deviz lucrări (lucrări, materiale, manoperă, organizare de șantier, ocuparea domeniului

public) și Contract de execuție a lucrărilor de intervenție)
2. Dosarul financiar, care cuprinde:

- Calculul contribuțiilor,
- Acord de plată al proprietarilor,
- Contract de finanțare,
- Documente fiscale pentru cheltuielile angajate.

Capitolul 3 – CADRUL LEGAL

3.1. Cadrul legal care stă la baza elaborării Programului:
 Legea 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor şi unele măsuri pentru realizarea

locuințelor, republicată
 Legea 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării

lucrărilor de construcții
 Ordinul MLPTL 839 din17 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

 Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată
 Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu toate modificările şi completările

ulterioare, republicată
 Legea 350/2001 actualizată, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism republicat
 Legea 153/2011 privind creșterea calității architectural-ambientale a clădirilor, completată și

modificată de Legea 166/2016
 Normele metodologice din 28 septembrie 2011 pentru aplicarea Legii nr. 153/2011 privind creșterea

calității architectural-ambientale a clădirilor
 Ordin nr. 2314/2004 din 8 iulie 2004 al Ministerului Culturii şi Cultelor privind aprobarea Listei

monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute
 Ordin 2361 din 12 iulie 2010 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul 2314/2004
 LEGE nr. 157 din 7 octombrie 1997privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia patrimoniului

arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985
 Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și

administrarea condominiilor
 OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
 Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare
 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
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 Regulamentul de intervenţie pentru creşterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor
 Regulamente locale de urbanism aferente documentațiilor de urbanism aflate în vigoare
 Alte acte normative care reglementează măsuri de punere în valoare a patrimoniului istoric, cultural

sau arhitectural.

Capitolul 4 – ZONELE DE ACȚIUNE PRIORITARĂ ȘI
ETAPELE PROGRAMULUI MULTIANUAL

4.1. (1) Lucrărie de intervenţie asupra clădirilor situate în zonele de acțiune prioritară urmează a se
realiza conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările și
completările ulterioare și a Legii nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 și de
Legea 166/2016 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.
(2) Zonele de acțiune prioritară și etapele derulării intervențiilor aferente acestora sunt următoarele:

ZONA PRIORITARĂ 0 programată pentru perioada 2021-2024 este definită astfel:

Zona

Cod Lista Monum
Istorice

Datare

Limitele zonei Străzi incluse în zonă

Centrul istoric -
Cetatea Brașovului

(27 străzi)

BV-II-s-A-11295
(RAN: 40205.252)

Datare:
sec. XIV - XX

Delimitare: NE - Bd.
Eroilor, str. Dobrogeanu
Gherea; NV - canalul
Graft și versantul sudic
al dealului Romurilor;
SV - Șirul Beethoven și
Aleea Tiberiu
Brediceanu, versantul
nordic al dealului Tâmpa

G. Barițiu, N. Bălcescu, Hans Benkner,
Castelului, Cerbului, G. Coșbuc, Diaconu Coresi,
Grigoraș Dinicu, Johann Gott, A. Hirscher,
Mureșenilor, Peneș Curcanul, Politehnicii,
Postăvarului, Republicii, Steffen Ludwig Roth,
Paul Richter, Alecu Russo, M. Sadoveanu, Sf.
Ioan, Sforii, Michael Weiss, Valentin Wagner,
Piața Sfatului, Piața G. Enescu, Curtea Bisericii
Negre, Șirul Beethoven

ZONA PRIORITARĂ 1 programată pentru perioada 2024-2026 este definită astfel:

Zona

Cod Lista Monum
Istorice

Datare

Limitele zonei Străzi incluse în zonă

Ansamblul urban
„Șcheii Brașovului”

(79 străzi)

BV-II-s-B-11296
(RAN: 40205.254)

Datare:
sec. XIV - XX

Delimitare:NE - Șirul
Beethoven, Aleea
Brediceanu Tiberiu; NV
- versantul sudic al
dealului Warthe; S și SV
- versantul nordic al
dealului Tâmpa, str.
Constantin Brâncoveanu,
Nisipului de Jos,
Nisipului de Sus, Măcin,
Colțul Putinarilor, Gen.
Traian Moșoiu

Al. Dealul Spirii, Al. După Iniște, Alex. Petofi,
Șirul Andrei Șaguna, Anton Pann, Spatar Luca
Arbore, Gh. Baiulescu, Băilor, Șirul Beethoven,
Cpt. Ilie Birt, Bisericii Sf. Nicolae, Bâlea, C-tin
Brâncoveanu,
Ceahlău, Cetinii, Cibinului, Ciocârliei, Clăbucet,
Coastei, Costiței, C-tin Lacea, Colțul Putinarilor,
Cotun, Curcanilor, Traian Demetrescu,
Democrației, Șir Gh. Dima,
După Grădini, După Iniște, Egalității, Fântâna
Roșie, Fântâniței, Fundătura Țibleș, Gral Traian
Moșoiu, Gh. Sion, Gustav Kollar, Harghita,
Hațegului, Iezer, Ineu, Petre Ispirescu,
Învățătorilor

Junilor, Latină, Măcin, Mălăiești, Mircești,

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98cheii_Bra%C8%99ovului
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98cheii_Bra%C8%99ovului
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Neajlov, Nisipului de Sus, Nisipului de Jos,
Pajiștei, Parângului, Perșani, Pe Tocile

Piatra Mare, Piața Unirii, Pietrosu, Piscului, Șirul
Plăieșilor, Podragu, Podul Crețului, Podul lui
Grid, Calea Poienii, Printre Grădini, Printre
Pietre, Prundului, Retezat, Vasile Saftu,
Semenicului

Stejerișului, Stâncii, Trotuș, Țibleș, Fundătura
Țibleș, Valea Rece, Valea Tei, Variște, Vrancei,
Zarand

ZONA PRIORITARĂ 2 programată pentru perioada 2027-2028 este definită astfel:

Zona

Cod Lista Monum
Istorice

Datare

Limitele zonei Străzi incluse în zonă

Ansamblul urban
„Brașovul Vechi”

(39 străzi)

BV-II-a-B-11298
(RAN: 40205.256)

Datare:
sec. XVIII - XX

Delimitare: Bd. Eroilor,
str. Eminescu Mihai, str.
Dealul de Jos, str.
Bisericii Române, str.
Avram Iancu, str. Morii,
str. Mihai Viteazul, str.
Stadionului, str. Pictor
Andreescu, str. Carierei

Bd. Eroilor, N. Iorga, Furcii, M. Eminescu, N.
Filimon, Dealul de Jos, Bisericii Române, Lungă,
Horia, Cloșca, Crișan, Memorandului, Făgetului,
Dr. Șt. O. Iosif, De Mijloc, Nicopole, Școlii,
Morii, Câmpului, Vasile Lupu, Ioan Bogdan,
Avram Iancu, Mihai Viteazul, Stadionului, Pictor
Andreescu, Stadionului, Căprioarei, Șoimului, 8
Martie, Mărășești, Amurgului, Cronicar Ion
Neculce, Cărămidăriei, Carierei, Str. Warthe,
Caraiman

ZONA PRIORITARĂ 3 programată pentru perioada 2029-2031 este definită astfel:

Zona

Cod Lista Monum
Istorice

Datare

Limitele zonei Străzi incluse în zonă

Ansamblul urban
„Blumăna-Dealul
Cetății”

(33 străzi)

BV-II-a-B-11297
(RAN: 40205.255)

Datare:

sec. XVIII - XX

Delimitare: Bd. Eroilor,
str. Pictor Pop, str.
Negoiu, str. Matei
Basarab, str.
Grădinarilor, str. Maniu
Iuliu, str. Traian
Grozăvescu, str. Dr.
Cantacuzino, str. Cuza
Al. I., str. Sitei, Str.
Universității; SV -
Dealul Morii, Str.
Bisericii Române, str.
Traian, str. Cantacuzino,
dr., str. Cuza Al. I., str.
Felix, dr., str. Dealul de
Jos, str. Eminescu Mihai,
str. Iorga Nicolae

Bd. Eroilor (parțial), Pictor Pop, Negoiu, Matei
Basarab, Olarilor, Lucian Blaga (parțial), Piața
Teatrului, Vlad Țepeș, Agrișelor, Apullum,
Grădinarilor, Napoca, Iuliu Maniu, Dr.
Cantacuzino, Dr. Victor Babeș, Dr. Toma
Ionescu, Dr. Felix, Dr. Al. Davilla, Dr. Gh.
Marinescu, Alex. I. Cuza, Sitei, Universității,
Dealul Cetății, , Simion Bărnuțiu, Ion Rațiu,
Mihai Eminescu (Parțial), Colinei, Cetățuia,
Maior Cranța, Lupeni, Col. Ion Buzoianu,
Aninoasa

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ansamblul_urban_%E2%80%9EBra%C8%99ovul_Vechi%E2%80%9D
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ansamblul_urban_%E2%80%9EBra%C8%99ovul_Vechi%E2%80%9D
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Ansamblul ,,Dârste”
– Noua

(10 străzi)

BV-II-a-B-11668 Delimitare: S-Dealul
Pleașa, str. Meșotă Ioan
dr, str. Bîrsan Andrei,
Fabrica de Bere; N-str.
Gării,

Ioan Meșotă, Andrei Bârseanu, Gării, Fabrica de
Bere, Gladiolelor, Garoafelor, Crizantemelor,
Salcamului, Brazilor, str. Garii Noua

(3) În fiecare etapă se derulează următoarele activități:
a) Inventarierea și selecția tuturor clădirilor cu valoare istorică, culturală sau arhitecturală situate în

zonele prioritare de intervenție;
b) Notificarea proprietarilor clădirilor din zona de acţiune prioritară, privind obligaţiile și răspunderile

legale;
c) Autorizarea lucrărilor de intervenție;
d) Stabilirea procedurii de finanţare a lucrărilor de intervenţie și asigurarea co-finanțării din bugetul

local, în condițiile legii;
e) Realizarea lucrărilor de intervenție;
f) Monitorizarea derulării intervențiilor;
g) Aplicarea sancţiunilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor care

revin proprietarilor clădirilor.
(4) În fiecare etapă, lucrările de intervenție se vor efectua prioritar în zona programată, dar pot fi incluse
în program și imobile din alte zone, în funcție de situațiile concrete din teren (importanța clădirii și
urgența intervenției, situații neprevăzute, siguranța publică, noi reglementări legislative sau procedurale)
(5) În cazul în care clădirea pune în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică și siguranţa populaţiei sau
alte situaţii după caz, Comisia poate aproba, pe baza referatului de oportunitate, includerea în Program
în regim prioritar.
4.2. Pentru corelarea cu Stategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Brașov (SIDU) şi cu
planurile de urbanism aprobate privind lucrările de intervenţie asupra clădirilor monument istoric şi a
clădirilor cu valoare istorică, culturală, arhitecturală sau ambientală, prezentul Program se actualizează
ori de câte ori este necesar, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Brașov.

Capitolul 5 – OBLIGAȚII ȘI RĂSPUNDERI

5.1. Obligațiile Consiliului Local
Consiliul Local Brașov ca autoritate publică locală deliberativă, are următoarele obligații: *1)
(1) Consiliul Local Brașov aprobă, respectiv actualizează prin Hotărâri de Consiliu Local, la propunerea
primarului, Programul Multianual, Listele de inventariere a clădirilor şi Listele proprietarilor acestora,
Zonele de acţiune prioritară şi Regulamentul de intervenţie pentru clădirile aflate în zonele prioritare.
(2) Consiliul Local Brașov aprobă la solicitarea primarului, executarea lucrărilor de intervenţie de către
Municipiul Brașov, în numele şi pe cheltuiala proprietarilor notificaţi, în limita fondurilor aprobate anual
cu această destinaţie în bugetul local, cu condiţia constituirii dreptului de creanţă şi a recuperării
cheltuielilor de la proprietari în condiţiile legii, până la data recepţiei finale a lucrărilor de intervenţie
executate. Preluarea lucrărilor de intervenție se face dacă lucrările de intervenţie necesare nu au fost
executate sau au fost începute, dar nu au fost finalizate în termenele notificate, precum şi în situaţia în
care proprietarii notificaţi refuză executarea lucrărilor de intervenţie în condiţiile şi la termenele
notificate.

5.2 Obligațiile Primăriei Municipiului Brașov
(1) Primăria Municipiului Brașov are obligaţia de a elabora, organiza, monitoriza şi controla realizarea
Programului multianual privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor prin reabilitarea
structural-arhitecturală a anvelopei acestora, în concordanţă cu planurile de urbanism şi regulamentele
locale aferente, aprobate în condiţiile legii.
(2) Primarul Municipiului Brașov prin aparatul executiv Primăria Municipiului Brașov, are următoarele
obligații *1):
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a) Identificarea şi inventarierea clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere
perimetrală, pun în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează
calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane şi identificarea
proprietarilor acestora;

b) Stabilirea zonelor de acţiune prioritară şi elaborarea regulamentelor de intervenţie aferente acestora,
prin intermediul instituţiei arhitectului-şef; pentru zonele cu clădiri clasate/în curs de clasare ca
monumente istorice, pentru zonele de protecţie a monumentelor istorice ori pentru zonele construite
protejate aprobate în condiţiile legii, zonele de acţiune prioritară se stabilesc prin consultarea şi în
baza avizului emis de către Ministerul Culturii sau Direcția Județeană de Cultură Brașov;

c) Notificarea proprietarilor clădirilor inventariate; în cazul clădirilor clasate/în curs de clasare ca
monumente istorice, odată cu notificarea proprietarilor, se va notifica şi Direcția Județeană de
Cultură Brașov;

d) Autorizarea execuției lucrărilor de intervenţie, în condiţiile legii;
e) Participarea la recepţia la terminarea lucrărilor;
f) Contractarea proiectării și execuției lucrărilor de intervenție, recepţia la terminarea lucrărilor,

transmiterea documentelor care completează cartea tehnică a construcţiei și recuperarea cheltuielilor
de la proprietarii notificaţi, până la data recepţiei finale a lucrărilor de intervenţie, atunci când
lucrările de intervenţie nu au fost executate sau au fost începute și finalizate în termenele notificate,
sau când proprietarii notificaţi refuză executarea lucrărilor de intervenţie în condiţiile şi la termenele
notificate, în conformitate cu prevederile legale*1) ;

g) Asigură controlul utilizării eficiente a fondurilor alocate şi răspunde în condiţiile legii pentru
necesitatea şi oportunitatea sumelor, precum şi pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea sumelor
cheltuite în scopul pentru care au fost alocate, pentru situația de la punctul f).

h) Pentru Stabilirea zonelor de acţiune prioritară şi elaborarea regulamentelor de intervenţie aferente
acestora Primăria Municipiului Brașov prin Direcția arhitect-şef colaborează în condiţiile legii, cu
Direcția Județeană de Cultură Brașov, Ordinul Arhitecţilor din România, cu arhitecţi şi urbanişti cu
drept de semnătură, precum şi cu experţi tehnici în construcţii

(3) Primăria Municipiului Brașov, prin compartimentele de specialitate, Direcția Arhitect șef, Direcția
economică și Direcția Fiscală asigură fluența procedurii administrative pentru implementarea
Programului Multianual, astfel:
1. Direcția Arhitect șef

a) Stabilește documentaţia cadru utilizată în derularea Programului;
b) Elaborează referatele de oportunitate pentru intervențiile propuse/solicitate;
c) Pregătește dosarele de intervenție pentru avizare în Comisie;
d) Trimite notificările proprietarilor clădirilor selecționate de Comisie în colaborare cu Fundația

Monumentelor Istorice Brașov;
e) Autorizează intervențiile cu respectarea scutirii de taxe și în termenele stabilite de prevederile

legale*1);
f) Monitorizează execuția lucrărilor de intervenție pe baza informărilor permanente primite de la

Fundația Monumentelor Istorice;
g) Asigură faza de lichidare a cheltuielilor conform OMFP 1792/2002 - Normele metodologice

privind angajarea, lichidarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, pe documentele privind
participarea Municipiului Brașov la finanțare, conform prevederile legale*1);

a) Contribuie la elaborarea conținutului documentelor de aplicare și recuperare a taxei locale pentru
creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor.

2. Direcția economică
a) Contribuie la elaborarea Contractului de finanțare și semnează contractele de finanțare alături de

Direcția Arhitect Șef și Direcția Juridică și Administrație Publică;
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b) Exercită viza CFP conform OMFP 1792/2002 pe documentele înaintate de Direcția Arhitect șef
privind participarea Municipiului Brașov la finanțare, conform prevederile legale*1);

c) Efectuează și ține evidența plăților către beneficiarii finanțărilor.
3. Direcția juridică și administrație publică locală

b) Contribuie la elaborarea conținutului Contractelor de finanțare;
c) Contribuie la elaborarea conținutului documentelor de aplicare și recuperare a taxei locale pentru

creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor;
d) Contribuie la elaborarea Hotărârilor de Consiliu Local necesare la aplicarea Programului

Multianual și Regulamentului;
e) Verifică legalitatea procedurilor din Programul Multianual și Regulamentul de intervenție pentru

creşterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele de acțiune prioritară în
Municipiul Brașov.

4. Direcția Fiscală
a) Elaborează Listele proprietarilor pe străzi și pe clădiri în zonele de acţiune prioritară, cu

următoarele date: adresa clădirii, numărul administrativ din nomenclatorul stradal și numele
proprietarilor. Listele fac parte integrantă din Programul Multianual și sunt utilizate la aplicarea
Regulamentului de intervenție pentru creşterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din
zonele de acțiune prioritară în Municipiul Brașov conform prevederile legale*1);

b) Aplică Hotărârile de Consiliu Local pentru instituirea și colectarea taxei pentru creșterea calității
arhitectural-ambientale a clădirilor, conform legii;

c) Inițiază și aplică Hotărârile de Consiliu Local pentru scutirea de impozit pe clădire pe o perioadă
de 5 ani de la recepția la terminarea lucrărilor, pentru proprietarii care au executat intervenții,
conform conform prevederile legale*1);

5.3 Obligațiile proprietarilor
(1) Proprietarii clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în
pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului
înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane sunt obligaţi ca din proprie iniţiativă,
să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei
clădirilor.*1)
(2) Dacă proprietarii clădirilor nu iau din proprie iniţiativă măsurile de realizare a lucrărilor de
intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor, Primăria Municipiului
Brașov notifică acestora obligaţiile care le revin în condiţiile legii. *1)
(3) Proprietarii notificați au următoarele obligații *1)
a) îşi dau acordul sau hotărăsc realizarea măsurilor notificate;
b) asigură sursa de finanţare necesară pentru realizarea măsurilor notificate;
c) contractează proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie, în condiţiile legii;
d) organizează recepţia la terminarea lucrărilor, precum şi recepţia finală la sfârşitul perioadei de
garanţie de 5 ani şi completează cartea tehnică a construcţiei cu documentele aferente lucrărilor de
intervenţie executate.
(4) Dacă din Nota tehnică de constatare rezultă că starea clădirii pune în pericol sănătatea, viaţa,
integritatea fizică şi siguranţa populaţiei, proprietarul are obligația de a lua măsuri de protecție în regim
de urgență, până la analizarea documentației în Comisie și demararea lucrărilor de intervenție, fără
afectarea zonelor învecinate, respectând toate normele în vigoare privind organizarea de șanțier.

Capitolul 6 - ELIGIBILITATEA CLĂDIRILOR

(1) CLĂDIRILE care beneficiază de prevederile legii *1)
Clădirile care beneficiază de cofinanțare din bugetul local sau facilități administrative și financiare
pentru intervenții prevederile Legii nr. 153/2011 modificată și completată prin Legea 166/2016 privind
creșterea calității arhitectura-ambientale a clădirilor (Art. 13, alin (1), lit c) sunt:
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a) clădirile monument istoric;
b) clădirile amplasate în ansambluri si situri clasate ca monument istoric;
c) clădirile amplasate in zonele de protecţie a monumentelor istorice;
d) clădiri prevăzute a fi protejate prin documentații de urbanism aprobate datorită valorii lor culturale;
e) clădirile din zonele construite protejate sau din centrele istorice ale localităților, precum si din

stațiunile/localitățile/zonele turistice, balneare, climatice si/sau balneoclimatice, definite in condiţiile
legii.

Capitolul 7 – IDENTIFICAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE

7.1. Se întocmește Nota tehnică de constatare pentru stabilirea stării tehnice a clădirii din punctul de
vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate a construcţiilor, în principal "rezistenţă mecanică și
stabilitate", "securitate la incendiu" și "siguranţă în exploatare" prin aplicarea metodei de evaluare
calitativă pe baza examinării directe, la faţa locului, a clădirii, conform reglementărilor tehnice în
vigoare din domeniul construcţiilor.
7.2. Nota tehnică de constatare se elaborează de colective tehnice de specialitate, contractate de Fundaţia
Monumentelor Istorice Brașov.
7.3. Lucrările de intervenție care pot beneficia de finanțare din bugetul local al Municipiului Brașov sau
facilități administrative și financiare, în condițiile Legii nr. 153/2011 modificată și completată prin
Legea 166/2016 privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor, sunt:
a) lucrări de reparare/refacere parțială a zidăriilor/pereților exteriori;
b) lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi

altele asemenea;
c) lucrări de reparare/refacere a învelitorii;
d) lucrări de reparare/refacere a tâmplăriei exterioare şi a elementelor exterioare funcționale, precum

balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornișe şi altele asemenea;
e) lucrări de reparare/refacere a elementelor de plastică arhitecturală, precum brâuri, ancadramente,

bosaje, profiluri
f) lucrări de demontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pe fațade/acoperiș, precum şi

remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție.

Notă: Lucrările de mică intervenție nu beneficiază de cofinanțare din bugetul local.

7.4. Odată cu lucrările prevăzute la alin. 7.3. se pot executa, după caz şi lucrări de intervenție justificate
din punct de vedere tehnic prin proiect, precum:

a) lucrări de reparare/refacere a trotuarului de protecţie al clădirii;
b) lucrări de eliminare a igrasiei, precum şi de izolare a rosturilor;
c) alte lucrări de această natură, după caz (se poate include repararea și refacerea gangurilor

interioare, curților, dacă starea acestora afectează siguranța fațadelor interioare, igrasie, alunecări
de teren, surpări, scurgeri necontrolate, pavaje vechi și nefuncționale, precum și alte spații
comune situate în legătură cu exteriorul clădirii)

Lucrările se stabilesc prin proiectul tehnic elaborat de colective tehnice de specialitate, coordonate de un
arhitect cu drept de semnătură sau de un arhitect cu drept de semnătură înscris în Registrul specialiştilor,
în cazul clădirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice.

7.5. Firmele de utilități au responsabilitatea de a îngropa cablurile de alimentare cu energie electrică atât
pentru consumul clienților casnici, cât și și pentru iluminatul public și rețelele de telecomunicații,
conform normelor europene, HG nr. 490/2011 privind completarea Regulamentului general de

http://www.rs.ro/
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urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 (Art. 28, alin (3)-(9)) si HCL 486/27.09.2004.
Cu ocazia lucrărilor la fațadă și a modificării sau refacerii rețelelor, se vor înlătura orice elemente
parazitare sau rețele inutile și suporturile lor. Conductele de gaz trebuie îngropate conform Normelor
tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (Ordin
ANRE nr.5/2009, modificat și actualizate de Ordinele ANRE 19/2010, 111/2013, 179/2015).

Capitolul 8 – SELECŢIA ŞI IERARHIZAREA CLĂDIRILOR
PROPUSE PENTRU INTERVENŢIE

8.1. Selecţia şi ierarhizarea clădirilor propuse pentru lucrări de intervenţie în fiecare an, se va realiza
după cum urmează:
a) conform punctajului obţinut prin aplicarea Criteriilor de selecție (anexa 10 la Regulament) pentru

clădirile menționate în lege *1)
b) în baza referatului de oportunitate prezentat Comisiei, care analizează dosarul tehnic al investiției și

justifică co-finanțarea
c) alte situaţii prevăzute de reglementări locale, după caz.
8.2. (1) Prioritizarea clădirilor cuprinse în Program ține seama de amplasarea acestora în zona prioritară
de intervenție și de starea de degradare a acestora, respectiv de îndeplinirea cerinţelor esenţiale
"rezistenţă mecanică și stabilitate", "securitate la incendiu" și "siguranţă în exploatare" conform
reglementărilor tehnice în vigoare din domeniul construcţiilor, de datele din Nota tehnică de constatare
și de documentele justificative întocmite de specialişti atestaţi sau instituţii abilitate din domeniul
construcţiilor.
(2) Clădirile pentru care se va acorda co-finanțare și modul de acordare a co-finanțării, vor fi aprobate
prin Hotărâre de Consiliu Local, distinct pentru fiecare clădire sau unitate individuală, în baza
recomandărilor Comisiei.
(3) Facilităţile fiscale din prezentul Program sau alte acte normative locale, se vor acorda proprietarilor
numai dacă lucrările de intervenție au fost recepţionate conform Autorizaţiei de Construire sau avizului
prealabil al arhitectului șef și au fost realizate cu respectarea Regulamentului de intervenţie pentru
creşterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor.
(4) Scutirea de impozit pe o perioadă de 5 ani de la recepția la finalizarea lucrărilor se acordă prin
Hotărâre de Consiliu Local, pentru proprietarii care au executat lucrări la anvelopa clădirilor cu
Autorizație de construcție sau avizul tehnic prealabil al arhitectului-şef.
Notă: Lucrările de mică intervenție nu beneficiază de această facilitate fiscală.

Capitolul 9 - FACILITĂȚI PENTRU PROPRIETARI
9.1. Pentru intervențiile la anvelopele clădirilor, proprietarii beneficiază de următoarele facilități
menționate în lege *1):

(1) facilități administrative:
a) certificatul de urbanism si autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție sunt

scutite de taxă și se eliberează, în regim de urgență, în cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării;
b) autorizația de construire se emite fără prezentarea extrasului de plan cadastral şi a extrasului de carte

funciară de informare;
c) pentru intervențiile care nu au nevoie de autorizație de construcție, deoarece nu se aduc modificări

structurii și aspectului clădirii, se emit cu titlu gratuit avizul tehnic prealabil al arhitectului șef,
aprobat de Primarul Municipiului Brașov;

d) scutirea de la virarea cotei de 0,5% şi a cotei de 0,1%, după caz, către Inspectoratul de Stat în
Construcții, precum şi a cotei de 0,5% către Casa Socială a Constructorului, din cheltuielile cu lucrările
de intervenție;
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e) scutirea de la plata taxei de ocupare a domeniului public cu schele mobile și alte echipamente pentru
o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 luni, în baza Hotărârii Consiliului Local
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale, adoptată pentru fiecare an fiscal.

(2) facilități fiscale:
a) scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere din 1
ianuarie a anului următor celui în care se efectuează recepția la terminarea lucrărilor, conform Hotărârii
Consiliului Local emisă în condițiile legii. Scutirea de impozit nu se aplică la lucrări de mică intervenție,
care sunt lucrări de întreținere curentă a clădirilor;

9.2 Acordarea facilităţilor presupune îndeplinirea cumulativ a următoarelor obligaţii:
a) exprimarea acordului notarial, privind realizarea lucrărilor de intervenţie conform prezentului

Program, menţionând sursele de finanţare – proprii sau prin solicitarea de contribuţie de la bugetul
local;

b) realizarea lucrărilor de intervenţie cu respectarea Regulamentului de intervenţie pentru creşterea
calității arhitectural-ambientale a clădirilor

c) realizarea lucrărilor de intervenţie în baza unei autorizaţii de construcţie sau avizului prealabil al
arhitectului șef;

d) Recepția la terminarea lucrărilor fără obiecţiuni privind executarea lucrărilor şi contrasemnarea
acesteia de către reprezentatul administraţiei publice locale cu atribuţii în acest sens.

9.3 Lucrările de mici intervenții, care nu modifică aspectul anvelopei clădirii, pot fi executate fără
autorizaţie de construire, pe baza avizul tehnic prealabil al arhitectului șef, aprobat de Primarul
Municipiului Brașov, în procedura simplă cuprinsă în Regulamentul de intervenţie pentru creşterea
calității arhitectural-ambientale a clădirilor. Aceste lucrări nu beneficiază de scutirea de impozit pe
clădire pe o perioadă de 5 ani.

Capitolul 10 – CONTRIBUŢIA MUNICIPIULUI BRAȘOV
LA FINANȚAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE

10.2 ContribuțiaMunicipiului Brașov se acordă în următoarele situații:

(1) Proprietarii au inițiativa sau își dau acordul pentru realizarea intervenției
a) Pentru imobilele în care proprietarii și-au dat acordul pentru realizarea și finanțarea lucrărilor de

intervenție, la cererea acestora, Municipiul poate cofinanța 50% din valoarea execuției lucrărilor, sub
formă de grant conform legii *1), în condițiile Regulamentului de intervenție pentru creşterea calității
arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele de acțiune prioritară în Municipiul Brașov.

b) Proprietarii pot beneficia la cerere, de facilități administrative și facilități fiscale.

(2) Proprietarii sunt de acord cu realizarea intervenției, dar nu au capacitate financiară pentru
plata pe parcursul lucrărilor

a) Pentru proprietarii care fac dovada că realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie
sub câştigul salarial mediu net lunar pe economie și sunt în imposibilitate de a asigura sumele ce le
revin, la cererea acestora, Municipiul Brașov poate prelua integral cheltuielile aferente lucrărilor de
intervenţie corespunzătoare cotei proprietarului, ca măsură de protecţie socială. Analiza situației
proprietarului se face pe baza anchetei sociale, iar recuperarea sumei avansate de Municipiul Brașov
din bugetul local se face prin aplicarea taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a
clădirilor , conform legii *1) ;

c) Proprietarii pot beneficia la cerere, de facilități administrative și facilități fiscale prevăzute de lege.

b) Pentru proprietarii care sunt în imposibilitate de a asigura sumele ce le revin pe durata execuției
lucrărilor, la cererea acestora, Municipiul poate prelua cheltuielile aferente lucrărilor de intervenţie
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corespunzătoare cotei proprietarului, cu recuperarea integrală a sumei până la terminarea lucrărilor,
sau cu recuperarea sumei parțial până la terminarea lucrărilor, parțial prin aplicarea taxei pentru
creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor, conform legii *1) ;

d) Proprietarii pot beneficia la cerere, de facilități administrative dar NU și de facilități fiscale
prevăzute de lege.

c) Taxa pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale este aplicată și urmărită de Direcția Fiscală a
Municipiului Brașov în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare și se instituie pe o perioadă de maxim 5 ani (60 luni),
începând cu data de întâi a lunii următoare încheierii Procesului verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor;

d) Proprietarii beneficiază de grant de 50 % din valoarea de execuție a lucrărilor de intervenție;

(3) Proprietarii nu sunt de acord cu realizarea intervenției
a) Municipiul Brașov poate prelua executarea lucrărilor de intervenție în numele şi pe cheltuiala

proprietarilor;
b) Preluarea realizării intervenției de către Municipiul Brașov cu acoperirea costurilor din bugetul

local se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local;
c) Municipiul Brașov constituie dreptul de creanţă prin Hotărâre a Consiliului Local şi recuperează

cheltuielile până la data recepţiei finale a lucrărilor de intervenţie executate *1);
d) Proprietarii NU beneficiază de facilitățile administrative sau de facilitățile fiscale prevăzute de lege.

Capitolul 11 – SANCŢIUNI

11.1. Sancţiunile care urmează a fi aplicate proprietarilor clădirilor notificaţi conform prezentului
Program, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor ce le revin conform
prevederilor legale și locale în vigoare, sunt cele specificate în următoarele acte normative și locale:

 Legea 422/2001 privind monumentele istorice, republicată cu modificările și completările
ulterioare;

 Legea 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 166/2016 privind măsuri de creştere a
calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor (Art. ):

 Hotărârea Consiliului Local Brașov nr. 61/2021, (Art. 1, lit a) privind obligațiile persoanelor
fizice și juridice de a efectua lucrări de întreţinere şi curăţenie a clădirilor şi terenurilor aflate în
proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a
oricăror alte spaţii utilizate de acestea, aflate pe raza Municipiului Brașov.:

 Hotărârea Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale,
adoptată pentru fiecare an fiscal

 Regulamente aprobate de către autorităţile administraţiei publice locale;
 Alte norme coroborate cu prevederile legale şi locale în vigoare la data aplicării acestora.

11.2. Constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezentul Program se realizează de intituţiile
abilitate în acest sens, care sunt specificate în prevederile legale şi locale şi care stau la baza aplicării
acestora.
11.3. Dacă lucrările de intervenţie necesare nu au fost executate sau au fost începute, dar nu au fost
finalizate, în termenele notificate, precum şi în situaţia în care deţinătorii notificaţi refuză executarea
lucrărilor de intervenţie în condiţiile şi la termenele notificate, primarul poate solicita consiliului local
aprobarea executării de către autoritatea administraţiei publice locale a lucrărilor de intervenţie, în
numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în
bugetul local, cu condiţia constituirii dreptului de creanţă şi a recuperării cheltuielilor de la deţinătorii
notificaţi, în condiţiile legii, până la data recepţiei finale a lucrărilor de intervenţie executate.
11.4. În toate cazurile în care proprietarul notificat, aflat în situația prevăzută la alin 11.3., nu permite
accesul la clădirea supusă lucrărilor de intervenţie în vederea executării acestora de către autoritatea

doc:1150020702/1
https://www.brasovcity.ro/ro/consiliul_local/consultare_registru_hcl/2021/61/0/61
https://www.brasovcity.ro/ro/consiliul_local/consultare_registru_hcl/2021/61/0/61
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https://www.brasovcity.ro/ro/consiliul_local/consultare_registru_hcl/2021/61/0/61
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administratiei publice locale, Municipiul Brașov, pentru a pune în aplicare Hotarârea Consiliului Local
prevăzută la alin11.3., va solicita autorizarea instanţei judecătorești competente, prin ordonanta
preşedinţială, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
11.5. Sancţiunile precizate în prezentul Program nu sunt limitative urmând a se actualiza/completa
conform prevederilor legale și locale în vigoare la data aplicării acestora.

Capitolul 12 – DISPOZIŢII FINALE

12.1 Prevederile prezentului Program și ale anexelor parte integrantă din acesta nu sunt limitative,
urmând a se actualiza/completa conform dispoziţiilor legale în vigoare la data aplicării acestora.
12.2 Programul Multianual pentru realizarea lucrărilor intervenţie asupra clădirilor cu valoare cultural
arhitecturală din zonele de acțiune prioritară ale Municipiului Brașov intră în vigoare ca anexă la
Regulamentul de intervenție pentru creşterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele de
acțiune prioritară în Municipiul Brașov odată cu adoptarea acestuia prin Hotărîrea Consiliului Local
Brașov.
12.3 Programul pilot aprobat prin HCL nr. 445 din 14 august 2020 se va derula conform reglementărilor
în vigoare la data aprobării acestuia.
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