
Lucrări exterioare 

•   reparaţii la împrejmuiri, aco-
perişuri, învelitori sau terase;
•   reparaţii şi înlocuiri de tâm-
plărie exterioară;
•   reparaţii la branşamentele şi ra-
cordurile exterioare, de orice fel, 
aferente construcţiilor, în limitele 
proprietăţii, montarea sistemelor 
locale de încălzire şi de prepara-
re a apei calde menajere cu cazane 
omologate, precum şi montarea 
aparatelor individuale de clima-
tizare şi/sau de contorizare a con-
sumurilor de utilităţi; 
•   lucrări de reparaţii, înlocuiri ori 
reabilitări a elementelor de faţadă, 
astfel:
    1. finisaje interioare şi exterioare 
- tencuieli, placaje, altele aseme-
nea;
  

  2. trotuare, ziduri de sprijin ori 
scări de acces;   
 3. lucrări de reabilitare ener-
getică a anvelopei şi/sau a aco-
perişului - dacă nu se schimbă 
sistemul constructiv al acestuia, 
respectiv terasă/şarpantă; 
 • lucrări de întreţinere la căile de 
comunicaţie şi la instalaţiile afe-
rente; 
• lucrări de consolidare.

 

Lucrări interioare 
g
•   zugrăveli şi vopsitorii interio-
are; 
• reparaţii şi înlocuiri de tâm-

plărie interioară; 
• reparaţii şi înlocuiri la pardoseli; 
• reparaţii şi înlocuiri de sobe de 

încălzit; 
• reparaţii la instalaţiile inte-     

rioare; 
• lucrări de compartimentare.

Vă reamintim că aveţi nevoie de autorizaţie de construire în cazul în care 
doriţi să faceţi următoarele tipuri de lucrări:



Nu necesită 
autorizaţie de construire 
următoarele lucrări:

•  lucrări de zugrăveli şi vopsito-
rii exterioare dacă nu se modifică 
elementele  de faţadă şi culorile 
clădirilor (este nevoie de avizul 
Direcţiei pentru Cultură Timiş); 

•  lucrări de investigare, cercetare, 
expertizare, conservare şi restau-
rare a componentelor artistice 
(este nevoie de avizul Direcţiei 
pentru Cultură Timiş).

Pentru Avizul Direcției
Județene pentru Cultură 
și Patrimoniu Național 
Timiș - actele se depun:
Str. Augustin Pacha nr.8
tel. 0256 493659

Pentru Autorizația de 
Construire - actele se depun: 
Camera 12 din cadrul Primăriei 
Municipiului Timișoara
Bd. C.D. Loga nr. 1 
tel. 0256 408300

Direcția Urbanism
Biroul Reabilitare și Conservare 
Clădiri Istorice
Str. Ștefan cel Mare nr.2 
tel. 0256 435436

Locuiţi
într-o clădire 

monument 
istoric 
sau situată  în 

zonă de 
protecţie a 
monumen-
telor sau în 

zonă 
construită 
protejată?


