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Barem – Dreptul urbanismului – examen presesiune 

1. (2 puncte) 
Barem: POT=SC/St, deci SC= 490 × 25%, adică 122,5 mp. – amprenta la sol 
CUT= SCt/St, deci SCt= 490 × 1, adică 490 mp. Întrucât, pe de o parte, subsolul nu intră în calculul Cut şi, pe de 

alta, mansarda este întotdeauna mai restrânsă decât un etaj (e 60% din suprafaţa acestuia), pe parcela lui se poate 
construi la maxim (S+P+2E+M), căci CUT e respectat în această ipoteză (122,5 × 3 + 60% × 122,5) = 441 mp. 

Ca să respecte retragerile laterale, construcţia lui trebuie să aibă max. 10 m lăţime (10 × 12,25). 
2. (2 puncte) 

Barem: De vreme ce construcţia este pătrată, înseamnă că are latura de 12 m (12 × 12 = 144 mp). Asta înseamnă 
că: (a) în ce-l priveşte pe vecinul din stânga, cum a construt zid calcan, nu se pune problema ferestrelor de vedere, în 
acesta nu există. Singura problemă este deci umbrirea excesivă a curţii din cauza încălcării retragerii şi, eventual, a 
încălcării volumetriei (o mansardă umbreşte mai puţin decât un etaj). Asta se poate rezolva fie obţinând acordul 
notarial al lui V.S., fie cumpărând o fâşie de teren de 1 m, pe lungimea construcţiei, de la acelaşi vecin, fie demolând o 
„felie” de 1 m din construcţie, respectiv transformând etajul în mansardă. De menţionat că OMS nr. 119/2014, art. 2, 
nu reglementează un drept de însorire în curte, dar, totuşi, lui V.S. i se încalcă un interes legitim rezultat din încălcarea 
distanţei pentru construcţii. (b) faţă de V.D., distanţa faţă de limita de proprietate este de 2 m (14 m front – 12 m latura 
construcţiei), deci prevederile codului civil sunt respectate, deci nu este neceară intrarea în legalitate; (c) cu atât mai 
puţin V.Sp. este vătămat prin construcţia ridicată, de vreme ce construcţia ridicată (cu ferestre de vedere este la 35m 
(adâncime teren) – 12 m (latură construcţie) = 23 m. 

3. (2 puncte) 
Barem: (a) PUD este act normativ -  pârât doar organul emitent – Consiliul local; CU în această situaţie nu este 

act administrativ, deci poate fi atacat în contencios doar în temeiul art. 18 alin. (2) LCA, aşa că nu influenţează calitatea 
procesuală pasivă; AC fiind ct individual, pe lângă emitent (primarul) trebuie chemat în judecată şi beneficiarul actului 
atacat. (b) PUD în termene de 5 ani de la adoptare – art. 64 LATU, procedura prealabilă putând fi făcută oricând în acest 
interval de timp; CU o dată cu AC; AC – 30 de zile de la data la care cel vătămat a cunoscut conţinutul actului, dar după 
ce, în 30 de zile de la afişarea AC a solicitat informaţii la emitent; în contencios – 6 luni de la data la care s-a soluţionat 
procedura prealabilă sau a expirat termenul de 30 de zile pentru soluţionare (art. 7, 11 LCA). 

4. (2 puncte) 
Barem: Potrivit art. 48 alin. (2) din Legea nr. 350/2001, „planul urbanistic de detaliu este instrumentul de 

proiectare urbană care reglementează retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, procentul de 

ocupare a terenului, accesuri auto și pietonale, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, 

designul spațiilor publice”. Prin urmare, singurul element care intră aici este amplasarea locurilor de parcare („modul 
de ocupare a terenului), restul se reglementează prin PUG şi PUZ (înălţime, drumuri – art. 46 alin. (2) lit. c), h) şi art. 47 
alin. (2) lit. a) şi alin. (5) din Legea nr. 350/2001), respectiv prin RLU – culorile (art. 49 alin. (2) din Legea nr. 350/2001). 

5. (2 puncte) 
Barem: Reper urban; ... la liber... abstracţionism/modernism căci sunt linii drepte, materiale noi, bla-bla-bla... 


