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I. Metodologia

• Analiza cadrului legal, instituțional și a practicilor

• Interviuri – Primăria Chișinău, CMC

• Consultarea experților din societatea civilă

• Experiența externă – România, UE. 

• Audieri publice #pentruChișinău

• Promovarea recomandărilor 



II. Cadrul legal

• Legea Nr. 136 din 17.06.2016 privind statutul municipiului Chișinău.

• Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală.

• Legea Nr. 191-XIV din 12 noiembrie 1998 privind organizarea administrativ-teritorială.

• Legea Nr.  523  din  16.07.1999 privind proprietatea publică a unităților  administrativ-teritoriale.

• Legea Nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă.

• Legea Nr. 835 din 17.05.1996 Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului

• Legea Nr. 163 din 09.07.2010 Privind Autorizarea executării lucrărilor de construcţie.

• HGRM Nr.499 din 30.05.2000 Despre aprobarea Regulamentului-cadru privind activitatea organelor 
locale de arhitectură şi urbanism.

• HGRM Nr. 1300 din 27.11.2001 Despre aprobarea Regulamentului privind întocmirea şi ţinerea 
cadastrului funcţional urban.

• HGRM Nr. 1491 din 28.12.2001, cu privire la Concepţia dezvoltării durabile a localităţilor Republicii 
Moldova.

• Regulamentul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal 
Chişinău.

• Regulament privind activitatea Direcției Autorizare și Disciplină in Construcții (Anexa nr. 14 la 
dispoziția Primarului municipiului Chișinău nr. 310-d din 29.04.2015.

• Decizia CMC Nr  3/23  din   02.04.2013   cu   privire   la   aprobarea   Regulamentului   privind 
gestionarea resurselor funciare municipale.



III. Scopul studiului de Politici Publice

Scopul prezentului studiu de politici publice este asigurarea calității
procesului de planificare și dezvoltare urbană sustenabilă prin
asistarea autorității publice locale în reorganizarea Direcției Generale
Arhitectură Urbanism și Relații Funciare a Primăriei Chișinău.



IV. Descrierea problemei

1. Neplanificarea dezvoltării urbane

Planificarea și construcția noilor blocuri locative sau
comerciale are loc în pofida destinației terenului, cu
încălcarea regimului de înălțime și funcționare prestabilite
pentru zona respectivă, fără o integrare adecvată a
obiectului în structura urbană existentă, fără organizarea
parcărilor subterane, fără amenajarea teritoriului adiacent
și fără dezvoltarea rețelelor și a căilor de acces.

O mare parte dintre aceste construcții sunt edificate pe
terenuri care au fost în proprietate publică municipală și
au fost înstrăinate.



IV. Descrierea problemei

2. Administrarea ineficientă a proprietății
funciare municipale

Diferență radicală dintre planurile de dezvoltare ale orașului și dezvoltarea 
reală se datorează în mare parte fenomenului înstrăinării terenurilor din 
proprietate publică municipală în rezultatul diferitor procedee semilegale de 
preluare a terenurilor, care reușesc datorită managementului defectuos al 
patromoniului funciar de către Primărie. 

Dobândirea terenurilor sau a unor bunuri imobile din patrimoniul public
municipal are loc prin mai multe metode frauduloase precum: atribuirea
frauduloasă a dreptului de proprietar asupra terenurilor repartizate cu titlu
gratuit, acordarea abuzivă în arendă a bunurilor imobiliare pe un termen
îndelungat, neîntreprinderea măsurilor de rigoare ce priveşte rezilierea unor
contracte de vânzare-cumpărare a terenurilor de pământ, mituirea
funcționarilor pentru eliberarea documentelor necesare pentru privatizarea
bunurilor imobiliare și multe altele



IV. Descrierea problemei

3. Neimplementarea documentației de urbanism

Deși, oficial, mun. Chișinău are un Plan Urbanistic General, adoptat în 2007, de
facto, acest Plan nu are nici un impact asupra dezvoltării orașului. Dat fiind faptul
că Planul Urbanistic General a fost adoptat fără două componente de bază –
Schema Complexă a Transporturilor și Planul Urbanistic Zonal al Centrului orașului
Chișinău, aplicarea acestuia a devenit aproape imposibilă.

În lipsa acestor două documente de urbanism, capacitatea autorităților locale de a
planifica și reglementa dezvoltării orașului s-a redus considerabil. Discrepanța
dintre prevederile și reglementările PUG și PUZ dezvoltarea reală a orașului s-a
mărit constant pe parcursul ultimilor ani, fapt care a redus la zero relevanța și
impactul acestor documente.

Cea mai des folosită metodă pentru ocolirea prevederilor planurilor de dezvoltare
urbană este elaborarea și aprobarea în CMC a noilor Planuri Urbanistice de Zonale
(PUZ) care permit derogarea de la PAT și PUG și legiferează modificările de care
are nevoie dezvoltatorul pentru construcția obiectului dorit: limitele zonării,
destinația terenului, codul zonei, regimul de înălțime, CUT, POT, aliniamentul.



IV. Descrierea problemei

4. Probleme de management, transparență și integritate

Avizarea a construcțiilor și înstrăinarea terenurilor din proprietate
municipală reprezintă domenii cu un risc sporit de corupție. Rapoartele
și analizele realizate în ultimii ani de către Centrul Național Anticorupție
și Curtea de Conturi a RM că circa 50% din cauzele penale documentate
în administrația publică municipală țin de dobândirea / înstrăinarea
ilegală a terenurilor sau a unor imobile din patrimoniul municipal, iar
managementul resurselor funciare municipale este extrem de ineficient și
superficial.

În același timp, articolele și investigațiile jurnalistice dezvăluie în mod
regulat diverse scheme de corupție legate de înstrăinarea terenurilor și
eliberarea permiselor de construcție, realizate cu suportul sau concursul
direct al angajaților DGAURF, fapt confirmat și de perchezițiile și
arestările efectuate în ultima perioadă de către CNA în oficiile Direcției.



IV. Descrierea problemei

Analizînd problemele și provocările expuse mai sus, putem identifica cîteva cauze

primare ale ineficienței sistemului de planificare și dezvoltare urbană din Chișinău:

1. Supraîncărcarea DGAURF cu funcții administrative legate de managementul

patrimoniului funciar, în defavoarea funcțiilor de elaborare de politici publice și

documentației de urbanism.

2. Combinarea unor funcții și competențe în cadrul DGAURF generează conflict de

interese și risc sporit de corupție în cadrul instituției.

3. Lipsa informației publice și a digitalizării proceselor și datelor în cadrul DGAURF.

4. Incapacitatea DGAURF de modernizare și adaptare a sistemului de planificare urbană

la practicile și metodele moderne de planificare și dezvoltare urbană.



V. Măsuri de intervenție

Acest studiu de politici publice analizează următoarele măsuri de intervenție:

1. Status quo: Menținerea structurii organizatorice, inclusiv a organigramei și proceselor

actuale ale DGAURF.

2. Restructurarea DGAURF prin crearea Direcției Generale de Arhitectură și Planificare

Urbană și excluderea atribuțiilor de administrare a patrimoniului funciar.

3. Implementarea unui set de măsuri de instruire, reglementare, monitorizare și control al

activității DGAURF.

4. Implementarea serviciului de management integrat al teritoriului și utilizarea

instrumentelor inteligente de evidență, monitorizare și control a activității de planificare

teritorială.



VI. Status-quo: Structura organizațională și atribuții ale DGAURF

În mun. Chișinău structura responsabilă de planificarea urbană cît și de gestionarea resurselor financiare este 
Direcția Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare (DGAURF). 

Direcţia generală este o subdiviziune a Consiliului municipal Chişinău care se ocupă cu realizarea unui ansamblu 
de activităţi specifice urbanismului şi amenajării teritoriului, precum şi reglementării regimului proprietăţii 
funciare în teritoriu.

În anul 2013, organigrama Direcției a fost modificată 
prin decizia CMC nr. 4/10 din 30.04.2013. Conform noii 
structuri, DGAURF este alcătuită din 4 substructuri de 
bază:
• Direcția Funciară
• Direcția Infrastructură Edilitară
• Direcția Dezvoltare Urbană
• Direcția Autorizarea Proiectării
Plus următoarele substructuri secundare:
• Serviciul resurse umane
• Secția relații cu populația (ghișee)
• Serviciul de arhivă
• Serviciul tehnologii informaționale

Conform Regulamentului DGAURF, elaborat și 
aprobat în 2006 prin decizia CMC nr 54/14 din 
03.08.2006, includea în componenţa sa 
următoarele subdiviziuni: 

• Direcţia administrare şi sistematizare 
urbană, 

• Direcţia administrare inginerească, 
• Direcţia funciară, 
• Direcţia contabilitate şi planificare 
• Direcţia perfectarea datelor iniţiale şi 

cercetări pentru proiectare, construcţii şi 
exploatare.



• În urma restructurării din 2013, numărul unităților care activează în cadrul DGAURF s-a 
mărit de la 108 la 218, însă modificările operate, nu au adus la o îmbunătățire a situației și 
nici la sporirea capacităților Direcției în realizarea atribuțiilor sale principale - planificarea 
teritorială și urbană a mun. Chişinău.

• Scopul acestor restructurări s-a rezumat la adaptarea organigamei și denumirii funcțiilor la 
legislația privind clasificarea funcțiilor publice și privind sistemul de salarizare, nu și la 
optimizarea și eficientizarea activității Direcției, nici la stabilirea mecanismelor și a normelor 
de îndeplinire a sarcinilor ce rezultă din atribuții.

• Totodată, Regulamentul de activitate a DGAURF nu a fost modificat și a rămas în vigoare, 
conform deciziei CMC nr. 54/14 din 03.08.2006. 

VI. Status-quo: Structura organizațională și atribuții ale DGAURF



VI. Status-quo: Structura organizațională și atribuții ale DGAURF
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VI. Status-quo: Elaborarea și aplicarea documentației de urbanism

Analizînd Rapoartele de activitate a DGAURF pentru perioada 2010 – 2018 putem constata că cea mai mare parte a 
activităților Direcției se referă la activitatea administrativă și de management a proprietății. 

În timp ce activitatea acestei structuri în domeniul planificării spațiale și controlul terenurilor (land use) este foarte 
ineficientă. 

Cel mai ilustrativ în acest sens este procesul de elaborare și reactualizare a Planului Urbanistic General (PUG) al 
municipiului Chișinău. Acest document a fost aprobat prin decizia CMC nr. 68/1-2 din 22.03.2007 însă nu a intrat în 
vigoare deplină din cauza neadoptării a două componente importante - Planului Urbanistic Zonal Centru or. 
Chişinău și Schemei complexe a transporturilor mun. Chişinău. 

2007 2012 2017 2019

Tentativă de elaborare a PUZ 
Centru + Schema Transporturilor

Tentativa de 
reactualizare PUG

12 ani PUG nefuncțional

2015

Elaborare Concepția de 
dezvoltare a Transporturilor



VI. Status-quo: Elaborarea și aplicarea documentației de urbanism

În toată această perioadă (2007-2019), orașul
și municipiul Chișinău se dezvoltă de facto în
afara principalelor documente urbanistice.

În rezultat, dezvoltarea urbei este una haotică,
ghidată de interesul financiar privat, slab
reglementată și totalmente neplanificată.

Situația descrisă denotă faptul că în domeniul
elaborării politicilor de planificare spațială și
DGAURF este depășită și ineficientă.

Funcția de elaborare a politicilor de planificare
spațială este realizată într-o măsură extrem de
mică, majoritatea efortului direcției fiind
concentrat pe activitatea administrativă de zi
cu zi. Iar în această situație nici funcția de
control nu poate fi realizată pe deplin.



VI. Status-quo: Puncte slabe și limitări ale DGAURF

1. DGAURF are prea multe funcții de factură administrativă care împiedică
realizarea misiunii sale de bază - asigurarea calitatății procesului de
planificare urbană prin elaborarea propunerilor de politici publice și a
documentației de urbanism și planificare a teritoriului.

2. Deși are funcții, competențe și atribuții depline de reglementare,
coordonare și control al performanței în domeniul managementului
patrimoniului funciar, DGAURF nu are o funcție de elaborare a politicilor
clar reglementată în acest domeniu.

3. Combinarea într-o singură structură municipală (DGAURF) a funcției de
gestionare a resurselor funciare municipale cu competențele de stabilire a
modului de utilizare a terenurilor, de eliberare a documentelor permisive
în construcții și cu funcția de exercitare a controlului asupra respectării
condiţiilor de proiectare a obiectivelor, generează conflict de interese și
un risc sporit de corupție.



VI. Status-quo: Puncte slabe și limitări ale DGAURF

5. DGAURF nu are prevăzută funcția de sinteză, analiză și
cercetare a datelor și proceselor de dezvoltare urbană și
nici cea de consultare și audiere a publicului în probleme
de importanță locală.

Prin urmare, menținerea situației de status-quo este contraindicată și se recomandă restructurarea Direcției 
Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare și adoptarea unor măsuri de eficientizare a activității acestei structuri 
municipale. 

4. Lipsește funcția de implementare și utilizare a GIS (Sisteme Informaționale 
Geografice) și a digitalizării proceselor în cadrul DGAURF, ceea ce afectează 
transparența activității Direcției, calitatea serviciilor prestate și eficința 
procesului de planificare urbană. 



VII. Recomandări de reformă: Restructurarea DGAURF

Pornind de la constatarea că DGAURF are prea multe funcții de factură administrativă ce împiedică 
asigurarea calitatății procesului de planificare urbană se propune restructurarea sa, după cum urmează:

1. TRANSFERUL FUNCTIILOR DE GESTIONARE A PATRIMONIULUI FUNCIAR CĂTRE DIRECTIA GENERALĂ ECONOMIE ȘI

PATRIMONIU

Restructurarea DGAURF este argumentată prin necesitatea respectării principiilor de bună guvernare,
conform cărora pentru o organizare eficientă a structurilor APL trebuie asigurate standarde clare de
subordonare, un mecanism strict de coordonare, separarea responsabilităților pentru politici și
implementarea acestora și separarea funcțiilor de reglementare de funcțiile de prestare a serviciilor.

Toate funcțiile și competențele administrative și de management al proprietății funciare pot fi transferate
către Direcția Generală Economie, Reforme și Relații Patrimoniale care are deja competențele de
administrare a bunurilor imobile însă nu are competențe de reglementare a activității de construcție și de
control al activității de proiectare.



VII. Recomandări de reformă: Restructurarea DGAURF

2. RESTRUCTURAREA DGAURF PRIN CREAREA DIRECȚIEI GENERALE DE URBANISM ȘI AMENAJARE A TERITORIULUI, CU URMĂTOARELE

SUBDIVIZIUNI:

Director Direcția 
Generală de Urbanism 

și Amenajare a 
Teritoriului

Direcția Urbanism și 
Amenajare a 
Teritoriului 

Serviciul de Urbanism

Serviciul de Autorizare

Serviciul Proiecte 
Urbane

Serviciul Publicitate 
Stradală

Serviciul de Cadastru 
Funcțional Urban



VII. Recomandări de reformă: Fortificarea capacităților DGAURF

IMPLEMENTAREA UNUI SET DE MĂSURI DE REGLEMENTARE, MONITORIZARE ȘI CONTROL AL ACTIVITĂȚII DGAURF

Probleme identificate Măsuri de soluționare Responsabil de

realizare

1. Dezvoltarea orașului de o 

manieră neplanificată și 

haotică.

 Reglementarea mecanismelor de elaborare a documentelor

de politici publice, cu toate procesele specifice de inițiere,

elaborare, coordonare, aprobare, monitorizare implementare

și control de impact.

Primarul General,

CMC, DGAURF

2. Emiterea autorizațiilor de 

construcție pentru proiecte 

realizate cu încălcarea 

normativelor de asigurare cu 

infrastructură necesară 

(parcări, locuri de joacă, de 

odihnă).

 Reglementarea internă a procesului de emitere a

Certificatelor de urbanism și Autorizațiilor de

contruire/demolare, cu descrierea fiecărui component de

lucrare, cu elaborarea tipologiei și denumirii fiecărei lucrări, cu

explicații clare referitoare la acțiunile

permise/recomandate/interzise

DGAURF



VII. Recomandări de reformă: Fortificarea capacităților DGAURF

IMPLEMENTAREA UNUI SET DE MĂSURI DE REGLEMENTARE, MONITORIZARE ȘI CONTROL AL ACTIVITĂȚII DGAURF

Probleme

identificate

Măsuri de soluționare Responsabil de

realizare

3. Încălcarea 

sistematică a 

documentației de 

urbanism (PAT, 

PUG, RLU) a 

orașului. 

4. Încălcarea 

indicatorilor 

urbanistici și a 

normativelor în 

vigoare.

 Elaborarea regulamentelor de control intern, care să prevadă modalitatea de

sancționare a personalului implicat în verificarea documentațiilor pentru

eliberarea CU, AC și altor documente permisive.

 Efectuarea auditului activității DGAURF pe fiecare proces aparte, cu

elucidarea deficiențelor în executarea obligațiilor de servicii pentru

fundamentarea propunerilor de remediere a neconformităților depistate.

 Verificarea actelor de reglementare în domeniul construibilității terenurilor,

aprobate prin dispoziția primarului sub aspectul de respectare a competenței

de aprobare, precum și a respectării normelor legale a legislației.

 Elaborarea procedurii de verificare a respectării indicatorilor ubanistici pe

fiecare etapă în care se emit autorizații de urbansm și cu emiterea

certificatului de respectare a indicatorilor urbanistici la momentul recepției.

Condiția semnării actului de recepție - respectarea întocmai a indicatorilor

urbanistici din RLU.

Primarul

General,

CMC,

DGAURF



VII. Recomandări de reformă: Fortificarea capacităților DGAURF

IMPLEMENTAREA UNUI SET DE MĂSURI DE REGLEMENTARE, MONITORIZARE ȘI CONTROL AL ACTIVITĂȚII DGAURF

Probleme identificate Măsuri de soluționare Responsabil de

realizare

5. Elaborarea PUG cu încălcarea 

legislației, a normativelor și a 

procedurilor de transparență.

6. Încălcarea procedurilor de 

modificare a PUG, prin aprobarea 

de PUZ-uri ce contravin 

normativelor și procedurilor legale 

de transparență decizională. 

 Reglementarea procesului de

elaborare/avizare/consultare/aprobare a PUZ prin

normative și prevederi clare a pașilor și parcursului

succesiv al acțiunilor.

Primarul General,

CMC, DGAURF

7. Controlul necalitativ și ineficient 

al utilizării terenurilor. 

 Elaborarea regulamentului de control în domeniul

urbanismului și construcțiilor, cu specificarea tuturor

acțiunilor pe care sunt obligate subdiviziunile cu

atribuții de control să le efectueze, dar și modalitatea

de monitorizare ale acestor subdiviziuni, cu

obligativitatea de prezentare a raportărilor privind

măsurile efectuate și a controlului prescripțiilor.

Primarul General,

CMC, DGAURF



VII. Recomandări de reformă: Fortificarea capacităților DGAURF

IMPLEMENTAREA UNUI SET DE MĂSURI DE REGLEMENTARE, MONITORIZARE ȘI CONTROL AL ACTIVITĂȚII DGAURF

Probleme identificate Măsuri de soluționare Responsabil de

realizare

8. Neexecutarea 

prevederilor PUG, a 

programelor și 

proiectelor de 

dezvoltare urbană. 

 Formarea cadrului instituțional al implementării PUG și crearea

organismelor speciale pentru monitorizarea și evaluarea progresului

în implementarea PUG:

• Comitetul de Parteneriat Local (CPL)

• Unitatea de Coordonare a Implementării Proiectelor (UCIO)

• Unitatea de Evaluare (UE)

• Responsabilii pentru Implementare (RI)

 Elaborarea Regulamentelor de activitate ale acestor organisme.

Primarul General,

CMC, DGAURF,

Direcția

Administrație

Publică Locală.

9. Încălcarea 

legislației funciare. 

 Realizarea controlului tematic al proiectelor de Decizii CMC și

crearea unui mecanism de:

• retragere a proiectelor de Decizii neconforme.

• sancționare a funcționarilor care contrasemnează proiecte de

Decizii cu încălcări.

 Revizuirea regulamentelor de gestionare a terenurilor in mun.

Chișinău sub aspectul de asigurare a legalității prevederilor, inclusiv

în lumina noului Cod Civil.

Primarul General,

CMC, Direcția

Juridică, DGAURF



VII. Recomandări de reformă: Fortificarea capacităților DGAURF

IMPLEMENTAREA UNUI SET DE MĂSURI DE REGLEMENTARE, MONITORIZARE ȘI CONTROL AL ACTIVITĂȚII DGAURF

Probleme identificate Măsuri de soluționare Responsabil de

realizare

10. Coruperea 

funcționarilor din 

cadrul DGAURF

 Elaborarea unor mecanisme de control sistematic și sancționare

disciplinară în cadrul Direcției.

Primarul General,

DGAURF

11. Incapacitatea 

DGAURF de a 

reglementa și 

gestiona procesele 

de planificare și 

dezvoltare urbană. 

 Elaborarea programelor de instruire și calificare profesională pentru

angajații Direcției și a unor training-uri de management pentru

angajații cu funcții de conducere.

 Mărirea salariilor angajaților și implementarea unui sistem de

stimulare și sancționare financiară în funcție de realizări sau

încălcări.

 Crearea fișelor de post pentru fiecare angajat și controlul respectării

acestora de către superiori.

 Reglementarea clară și transparentă a proceselor de elaborare a

documentelor permisive, eliminarea dublărilor de funcții și activităților

nespecifice funcției.

 Implementarea unui sistem de raportare din partea DGAURF către

Primar și CMC bazat pe indicatori clari de performață.

Primarul General,

CMC, DGAURF,

Direcția resurse

umane.



VII. Recomandări de reformă: Fortificarea capacităților DGAURF

Pentru implementarea procesului de
reorganizare urmează să fie elaborat
planul/metodologie a reorganizării, cu
termeni și responsabili de fiecare proces
al planului, și cu un comitet al
supravegherii, care va avea funcții de
monitorizare și control al corectitudinii
îndeplinirii planului.

Este important să se înțeleagă specificul
de lucru al Direcției, activitatea căreia
este legată de un volum foarte mare de
date privind teritoriul, care urmează să
fie utilizate pe fiecare fază de emitere a
autorizațiilor urbanistice.



VII. Recomandări de reformă: Implementarea soluțiilor de 
management iteligent în activitatea DGAURF

Pentru a asigura eficiența procesului,
corectitudinea dar și excluderea
maximală a factorului uman, se
recomandă utilizarea tehnologiilor
inteligente, cu aplicațiile care permit
managementul integrat al teritoriului,
aprobând standarde de raportări și
transfer de date pentru toate direcțiile
și serviciile primăriei.

Serviciul de management integrat
poate fi organizat sub forma unui
proiect al Direcției, cu organizarea
implementării de către un serviciu
(poate fi SMART CITY), integrat în
subordinea directă al sefului direcției și
sub patronatul primarului, reprezentat
prin comitet de organizare și/sau unul
de supraveghere.



VII. Recomandări de reformă: Implementarea soluțiilor de 
management iteligent în activitatea DGAURF

Ca parte a sistemului integrat, recomandarea este să fie implementate soluțiile pentru urbanism, modulul 
urbanism și amenajarea teritoriului, care va însuma:

1.  Gestiune nomenclatură urbană, cu elementele de:
• Artere și numere administrative, 
• Certificate și aplicații pentru gestiunea documentelor,
• Adrese și certificate de intravilan/extravilan.

2. Administrare documentații de urbanism și amenajare a teritoriului (PUG, PUZ):
• Zone protejate
• Documentații de urbanism, avizare, valabilitate, monitorizare
• Planificare urbană, modelare scenarii, analiză de impact, fundamentare decizii

3. Gestiune strategii politici, programe, proiecte de dezvoltare urbană.
4. Gestiune proces de autorizare și elaborare a Certificatelor de Urbanism, Autorizărilor de Construcție, Actelor
de recepția finală.
5. Gestiune obiecte cu statut protejat.
6. Gestiune proces de transparență și consultare.
7. Gestiune comisii ale Consiliului (tot parcursul proiectului de decizie).
8. Proces de monitorizare, control, sancționări.



VIII. Concluzii și recomandări de politici publice

În baza problemelor identificate și a soluțiilor propuse în acestă analiză, putem face următoarele

recomandări de politici publice:

1. Transferul funcțiilor de gestionare a patrimoniului funciar de la DGAURF către Direcția Generală

Economie și Patrimoniu.

2. Restructurarea organizațională a DGAURF în Direcți Generală de Urbanism și Amenajare a

Teritoriului, cu crearea următoarelor substructuri: Direcția de Urbanism, Serviciul de Urbanism, Serviciul

de Autorizare, Serviciul Proiecte Urbane, Serviciul Publicitate Stradală și Serviciul de Cadastru

Funcțional Urban.

3. Elaborarea și implementarea unui set de măsuri și documente de reglementare a activităților și

proceselor, de asigurare a controlului și disciplinei și de instruire a funcționarilor din cadrul DGAURF.

4. Implementarea serviciului de management integrat al teritoriului și utilizarea instrumentelor

inteligente de evidență, monitorizare și control a activității de planificare teritorială.



IX. Impact scontat

Implementarea politicilor publice propuse poate avea următorul impact pe termen 
mediu și lung:
• Creșterea eficienței gestionării patrimoniului public municipal
• Creșterea încasărilor la bugetul municipal din înstrăinarea bunurilor de proprietate 

publică
• Crearea unui cadru investițional municipal atractiv și transparent
• Sporirea transparenței în gestionarea patrimoniului municipal
• Asigurarea unei dezvoltări urbane sustenabile, planificate și echilibrate. 




