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În vigoare de la 17 martie 2016 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 199 din 17 martie 2016. Formă aplicabilă la 11 octombrie 

2019. 

În temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul, precum și al prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 

1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice, cu modificările și completările ulterioare, 

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite prezentul ordin. 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, prevăzute în 

anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. - Autoritățile administrației publice locale care au elaborat planuri de mobilitate urbană au 

obligația ca, în termen de maximum 12 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României a 

prezentului ordin, să demareze procedurile de actualizare în vederea completării și corelării structurii 

și conținutului planurilor de mobilitate urbană cu prevederile prezentului ordin. 

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

 
   

Viceprim-ministru, 

ministrul dezvoltării regionale și administrației 

publice, 

Vasile Dîncu 

București, 26 februarie 2016. 
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Nr. 233. 

ANEXĂ  

 

 

NORME METODOLOGICE  

de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism 
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