ORDINUL nr. 6 din 7 ianuarie 2003
privind măsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul urbanismului
şi amenajării teritoriului în scopul asigurării fluidizarii traficului
şi a siguranţei circulaţiei pe drumurile publice de interes naţional şi judeţean

ART. 1
Pentru respectarea disciplinei în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, pentru protejarea
reţelei de drumuri de interes naţional şi judeţean impotriva agresiunii exercitate de realizarea unor
complexuri comerciale în zona drumului public, planurile urbanistice zonale (PUZ) şi planurile
urbanistice de detaliu (PUD) care promovează acest tip de investiţii vor fi supuse spre avizare
Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în cadrul Comisiei de amenajare a
teritoriului, urbanism şi arhitectura.
ART. 2
(1) Administratorul drumului şi emitentii avizelor şi autorizaţiilor de construire vor verifica
respectarea condiţiilor impuse referitoare la amplasarea, executarea lucrărilor şi asigurarea accesului în
zona drumului public, precum şi înscrierea în termenele de execuţie.
(2) În cazul în care se constata nerespectarea condiţiilor impuse, pentru remedierea deficienţelor se
vor stabili termene limita, dar nu mai mari de 90 de zile.
(3) Neremedierea deficienţelor în termenele stabilite se sancţionează cu închiderea accesului la
drumul public.
ART. 3
(1) Emiterea autorizaţiei de funcţionare a obiectivelor amplasate în vecinătatea drumurilor publice
clasificate drept drumuri naţionale şi drumuri judeţene va fi condiţionată de finalizarea în totalitate a
lucrărilor de acces aferente drumului public, precum şi a tuturor utilităţilor care ar putea afecta accesul
în conformitate cu condiţiile impuse prin avize.
(2) Este interzisă executarea acestor lucrări ulterior punerii în funcţiune a obiectivului, condiţie ce va
fi menţionată expres în avizele specifice şi autorizaţia de construire.
ART. 4
Autorităţile publice competente vor lua măsuri pentru asigurarea siguranţei şi fluentei circulaţiei, cu
respectarea stricta a documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit prevederilor legale în vigoare.
ART. 5
Perturbarea fluentei traficului pe drumul de interes naţional şi judeţean va fi sancţionată conform
prevederilor legale în vigoare.
ART. 6
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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