
 
 ANEXA 2 - CADRUL LEGAL DE ELABORARE A REGULAMENTULUI LOCAL DE

URBANISM PENTRU MUNICIPIUL BUCUREŞTI.
 

·        Codul Civil.

·        Legea fondului funciar nr. 18/1991.

·        Legea administraţiei publice locale nr.69/1991 şi completări.

·        Legea  nr.50/1991  privind  autorizarea  executării  construcţiilor  şi  unele  măsuri  pentru  realizarea  locuinţelor  şi

completări.

·        Legea nr. 98/1994  privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică.

·        Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

·        Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului (modificată prin Legea nr. 159/1999).

·        Legea nr. 7/1996  privind cadastrul şi publicitatea imobiliară.

·        Legea nr.26/1996 – Codul silvic.

·        Legea apelor. nr. 107/1996.

·        HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism.

·        Ordinul MLPAT nr. 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor.

·        Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru aprobarea Precizărilor privind

avizarea  documentaţiilor  de  urbanism  şi  amenajarea  teritoriului,  precum  şi  a  documentaţiilor  tehnice  pentru

autorizarea construcţiilor.

·        Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a

     recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

·        Ordinul Ministerului Transporturilor  nr.  46/1998  pentru  aprobarea  Normelor  tehnice  privind  stabilirea  clasei

tehnice a drumurilor publice.

·        Ordinul Ministerului de Interne nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de

avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

·        Ordinul Ministerului de Interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de

prevenire şi stingere a incendiilor.

 

·        Ordinul M.L.P.A.T. nr. 1270/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a H.G. nr. 577/1997 pentru
aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea la reţeaua
de electrificare şi la reţelele telefonice, astfel cum a fost modificat prin H.G. nr. 211/1999.

·        Diferite reglementări tehnice în domeniu:

-         I 22/1999 – Normativ de proiectare şi executare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor.

-         SR 8591/ 1997 – Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

-         SR 1343-1/1995 – Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi.

-         STAS 10859 – Canalizare. Staţii de epurare a apelor uzate din centrele populate. Studii pentru proiectare.

-         PE 101A/1985 – Instrucţiuni privind stabilirea  distanţelor  normate  de  amplasare  a  instalaţiilor electrice  cu
tensiunea peste 1 KV în raport cu alte construcţii (republicat în 1993).

-         PE 104/1993 – Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V.

-         PE 106/1995 – Normativ pentru construcţia liniilor electrice de joasă tensiune.

-         PE 124 – Normativ privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali şi similari.

-         PE 125/1995 – Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice de 1....750 KV cu linii de
telecomunicaţii.

-         PE 132/1995 – Normativ de proiectare a reţelelor electrice de distribuţie publică.

-         1.RE-Ip-3/1991 – Îndrumar de proiectare pentru instalaţiile de iluminat public.



-         1.LI-Ip-5/1989 – Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA de MT şi JT faţă de alte linii,
instalaţii şi obiective.

-         I 36/1993 – M.L.P.A.T. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte
termice.

-         I 46/1993 – M.L.P.A.T. - Instrucţiuni privind proiectarea, executarea şi exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de
televiziune prin cablu.

-         ID 17/1986 – MICh-MIp- Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea, verificarea şi recepţionarea
instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie.

-         I.6 PE/1997 –Normativ experimental pentru proiectarea şi executarea sistemelor de distribuţie gaze naturale cu
conducte de polietilenă.

-         I.6/1998 – Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

-         3915/1994 – Proiectarea şi construirea conductelor colectoare şi de transport gaze naturale.

-         Diferite  alte  reglementări tehnice  în  domeniu;91/N/912-CP/1996  –  Ordinul M.L.P.A.T.  şi ONCGC pentru
aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului reţelelor edilitare în localităţi.

-         1645/CP-2393/1997 – Ordinul Ministerului Industriilor şi Comerţului şi ONCGC pentru aprobarea Metodologiei
privind executarea lucrărilor de cadastru energetic.

 
 
 

 


