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Ghid de 
acțiune pentru 
comunitățile

care locuiesc 
în așezări 
informale

Acest ghid este făcut pentru a ajuta cetățenii 
să înțeleagă dacă locuiesc într-o așezare 

informală și ce ar putea face pentru a ocupa în 
mod legal terenul pe care locuiesc.

Așezările informale sunt perimetre cu locuințe dezvoltate 
spontan, în care locuitorii nu au un drept de deținere 
legală asupra terenurilor și locuințelor pe care le-au 
construit și le ocupă.

Ghidul a fost realizat în 

cadrul proiectului „No 

man`s land”: Locuirea 

informală în comunitățile 

de romi - recunoaștere, 

responsabilitate și soluții 

comune, implementat de 

Fundația PACT (Parteneriat 

pentru Acțiune Comunitară 

și Transformare), MKBT: 

Make Better, Asociația 

DEP - Bumbești-Jiu, Grupul 

de Inițiativă Valea Corbului 

și GAL (Grupul de Acțiune 

Locală) Reșița, derulat în 

perioada august 2017 – 

ianuarie 2019 și susținut 

parțial printr-un grant 

acordat de Foundation 

Open Society Institute 

în cooperare cu Roma 

Initiatives din cadrul Open 

Society Foundations.

Complementar acestui 

ghid, în cadrul aceluiași 

proiect au fost realizate: 

un ghid de acțiune pentru 

autoritățile administrației 

publice locale, o cercetare 

a fenomenului locuirii 

informale în România, o 

analiză a legislației din 

România relevante pentru 

acest subiect, precum și 

o analiză a programelor 

și instrumentelor de 

finanțare, a barierelor 

existente și demersurilor 

necesare pentru a 

finanța reglementarea și 

îmbunătățirea condițiilor 

de viață din așezările 

informale. Multiple 

întâlniri de consultare 

cu reprezentanți ai 

autorităților centrale, 

județene, locale, organizații 

nonguvernamentale, 

locuitori din așezări 

informale și experți 

internaționali, dar și cu 

publicul larg, au dus la 

o mai bună vizibilitate și 

o mai bună înțelegere 

a fenomenului. Pe baza 

acestora, s-a realizat 

formularea unei propuneri 

legislative cu privire la 

rezolvarea favorabilă 

a situațiilor de locuire 

informală de la nivel local.

Aceste materiale, împreună cu alte rezultate ale 
proiectului, sunt disponibile pe pagina proiectului: 

www.locuireinformala.ro

Asociația 
DEP
Bumbești Jiu

Grupul de 
Inițiativă
Valea Corbului

GAL
Reșița

http://www.locuireinformala.ro
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Fiecare localitate aparține de ceea ce se 

numește o unitate administrativ-teritorială. 

Municipiile, orașele și comunele sunt unități 

administrativ-teritoriale de bază. Fiecare 

are o primărie și un buget propriu. Unitățile 

administrativ-teritoriale pot cuprinde una sau 

mai multe localități. Comunele cuprind de obicei 

mai multe sate. Orașele, de multe ori, sunt unități 

administrativ-teritoriale cu o singură localitate 

dar unele municipii și orașe au și localități 

aparținătoare. Acest lucru este important pentru 

că gospodărirea (administrarea publică) se face 

la nivel de unitate administrativ-teritorială (pe 

scurt U.A.T.). 

1.

Cum 
este  
organizată 
localitatea 
în 
care 
locuiesc?

CITEȘTI DESPRE: 1. CUM ESTE ORGANIZATĂ LOCALITATEA ÎN CARE LOCUIESC?
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Toate unitățile administrativ-teritoriale sunt 

planificate și organizate pe baza unor planuri 
de urbanism. Prin planurile de urbanism, se 

stabilește cum e organizată localitatea, ce rol 

are fiecare zonă și cum se poate ea dezvolta. 

În primul rând, unitățile administrativ-teritoriale 

sunt împărțite în intravilan (de obicei, spre 

centru și includ zona construibilă) și o parte 

care se cheamă extravilan (de obicei, marginile, 

în afara zonei construibile). Apoi, se stabilesc 

unele zone ca zone speciale de locuit, altele 

ca zone industriale, altele ca zone de pășuni, 

păduri, gospodărie comunală sau zone de 

transport. Fiecare zonă are reguli speciale ce 

permit sau interzic anumite construcții și utilizări. 

Unele zone țin obligatoriu de intravilan – spre 

exemplu zonele de locuit. Altele, țin obligatoriu 

de extravilan (spre exemplu, pășunile, pădurile). 

Prin planurile de urbanism primăria planifică și 

unde vor fi dezvoltate instituții, servicii sau utilități 

publice: școala, grădinița, spital, străzi, rețele de 

iluminat, apa, gaze și canalizare. Astfel, teoretic, 

primăria se asigură că orașul, comuna sau 

municipiul se va dezvolta într-un mod sănătos.

Construcția de case este 
permisă doar în intravilan 
și doar în două tipuri de 
zone – în zona de locuințe 
și în zona mixtă.  
Zona mixtă este un tip de zonă 
specială unde sunt permise atât 
construcția de locuințe, cât și alte 
servicii precum comerț, birouri, mică 
producție și altele. În extravilan sau în 
zone din intravilan, dar cu alte roluri, 
construcția de case este interzisă prin 
lege.

Pentru a construi o casă în mod 
legal, trebuie să construiesc în 
zonele permise, să am un drept de 
deținere legal asupra terenului și o 
autorizație de construire a casei.

CITEȘTI DESPRE: 1. CUM ESTE ORGANIZATĂ LOCALITATEA ÎN CARE LOCUIESC?
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Construirea locuințelor se poate face doar 

respectând regulile din planurile de urbanism 
și legislația din construcții. Din planurile de 

urbanism, aflu unde pot construi legal o locuință, 

dar și alte reguli (cum mă așez față de drum, 

ce înălțime maximă poate avea casa). Casele 

trebuie construite pe baza unor proiecte făcute 

obligatoriu de specialiști atestați - echipe de 

arhitecți și ingineri. Pe baza acestor proiecte se 

obține o autorizație de construire. 
În cadrul primăriilor, 

există în mod 

obligatoriu birouri și 

funcționari publici care 

se ocupă cu urbanismul 

și care dau autorizații 
de construire. Dacă 

în cadrul primăriei 

nu există un astfel de 

birou, atunci autorizația 

de construire se 

obține de la Consiliul 
Județean.

Acest ghid se referă DOAR la ce pot face locuitorii din 
așezările informale ca să obțină acte legale pentru 

terenurile pe care le ocupă 

CITEȘTI DESPRE: 1. CUM ESTE ORGANIZATĂ LOCALITATEA ÎN CARE LOCUIESC?

Pentru a avea acte legale și pentru case, vor trebui 
făcuți alți pași, după ce se rezolvă problemele 

legate de terenuri. 
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De ce este important să fiu în legalitate?

Să trăim în siguranță, fără 
teama de a fi amendați sau 
de a fi obligați să părăsim 
terenul ocupat ilegal;

Să trăim în condiții sănătoase 
pentru noi și familiile noastre 
și nu în zone care ne pun 
sănătatea în pericol (în 
apropierea gropilor de gunoi, 
sub linii de înaltă tensiune 
etc.);

Să putem transmite ca 
moștenire copiilor noștri 
terenuri legale sau să le 
vindem în mod legal și la un 
preț mai bun; 

Să fim cetățeni cu drepturi și 
responsabilități egale cu toți 
locuitorii din localitate;

Să ne conectăm legal la 
electricitate și să evităm 
riscurile care vin de la firele 
improvizate și curentul tras de 
la vecini;

Dacă eu și vecinii mei am deține în mod legal terenul pe care locuim, am putea:

CITEȘTI DESPRE: 1. CUM ESTE ORGANIZATĂ LOCALITATEA ÎN CARE LOCUIESC?

Să avem drum, apă și 
canalizare, pentru că este 
mai probabil ca primăria să 
facă astfel de investiții atunci 
când poate demonstra că 
o zonă este locuită cu acte 
legale;

Să ne facem acte de 
identitate permanente 
(buletin), ceea ce va ajuta 
orice fel de demers pentru 
care avem nevoie de buletin 
(de exemplu în relația cu 
primăria, școala, spitale etc.); 

Să avem asigurare pe casă, 
astfel încât să fim despăgubiți 
în caz de inundații, incendii 
sau alte situații de criză;

Să facem investiții legale pe 
teren și să putem obține un 
credit la bancă, de exemplu 
pentru a începe o mică 
afacere;
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2.

Ce 
înseamnă 
că 
locuiesc 
în condiții 
de  
legalitate?

Ca să îmi dau seama dacă locuiesc sau nu în condiții de legalitate, 
trebuie să caut răspunsuri la întrebările de mai jos. La unele pot să răs-
pund singur, pentru altele voi avea nevoie de informații de la primărie.

Dacă nu sunt în nici una din aceste situații, înseamnă că terenul pe 
care am construit casa este într-o zonă în care se pot construi case 
legal. 

A. 

Zona în care 
este așezată 
casa mea este 
o zonă unde 
este voie să 
existe locuințe? 

Răspunsul la întrebarea aceasta poate să mi-l 
dea Primăria, serviciul urbanism, care trebuie să 
verifice în planurile de urbanism aprobate dacă 
terenul meu este:

a.1 Situat în 
extravilan:

a.2 Situat în intravilan 
pe terenuri care NU 
permit locuirea 

a.3 Situate în zone 
care nu sunt potrivite 
pentru locuire din cau-
za unor riscuri 

deci în zone unde nu se 
pot realiza construcții de 
locuit

sunt în intravilan, dar 
nu în zone de locuit sau 
zone mixte ce permit 
construcția de locuințe

legate de siguranța 
cetățenilor și de sănătate 
publică precum zone 
afectate de alunecări de 
teren, zone inundabile, 
zone din apropierea 
gropilor de gunoi, zone 
industriale în ruină sau 
abandon etc

Faptul că suntem mai mulți vecini care am construit în 
zonă nu înseamnă neaparat că este legal. Este posibil ca 
în situația în care mă aflu eu să se afle și vecinii mei.  

CITEȘTI DESPRE: 2. CE ÎNSEAMNĂ CĂ LOCUIESC ÎN CONDIȚII DE LEGALITATE?



B. 

Ocup legal 
terenul pe 
care am casa/
adăpostul în 
care locuiesc?

Care sunt actele care dovedesc că ocup terenul 
în mod legal?

b.1 Ocup terenul în 
mod legal, dacă 
îndeplinesc una din 
condițiile:

b.2 NU ocup terenul 
în mod legal și nu am 
drept de posesie pe 
teren

• Dețin un titlu de 

proprietate pe teren;

• Am acte notariale 

pentru teren, de tipul: 

o Contract vânzare-
cumpărare
o Contract de închiriere
o Certificat moștenitor
o Contract de donație

dacă nu am nici un fel de acte pe teren (cele 

menționate la punctul b1), chiar dacă:

• am chitanță de mână și/sau acte care nu sunt 

vizate de un notar;

• sunt înregistrat în registrul agricol ca deținător al 

terenului (conform Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 

privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările 

ulterioare);

• plătesc taxe și impozite pentru terenul ocupat sau 

pentru construcție.

Dacă nici eu, nici vecinii mei, nu avem actele de la punctul b.1 și mă aflu în 
oricare dintre situațiile a1-a3, înseamnă că eu și vecinii mei locuim într-o 
așezare informală.
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• Am contract de superficie sau de concesiune de 

la primărie;

• Am o hotărâre judecătorească definitivă prin 

care o instanță a stabilit că am un drept asupra 

terenului.



Ce este o așezare informală?

Sunt peste 200.000 de oameni în România care locuiesc 

în așezări informale. Unele dintre ele sunt vechi de 

peste 50 de ani. Multe au apărut în urma schimbărilor din 

perioada comunistă: spre exemplu, plecarea oamenilor de 

la sat la oraș pentru muncă, uneori în lipsa unor mijloace 

de a-și asigura o casă. Un alt motiv pentru apariția lor 

este faptul că în anii 50, romii care până atunci călătoreau 

prin țară fără a avea o locuință fixă, au fost forțați să se 

așeze undeva, fără un plan clar însă. Altele au apărut 

sau au crescut pentru că în perioada de după căderea 

comunismului nu a existat legislație care să reglementeze 

modul în care să fie amenajate și gospodărite localitățile. 

Un alt motiv este faptul că oamenii nu cunosc și nu 

respectă regulile de construire, iar primăriile nu fac eforturi 

de informare și nu controlează respectarea legii. În egală 

măsură, astfel de așezări au apărut pentru că multe familii 

pur și simplu nu și-au permis să cumpere/închirieze în 

mod legal un teren sau să construiască în condiții legale 

(proiectare, autorizare, respectarea unor standarde 

etc). Dar acest lucru aduce cu sine probleme grave: 

lipsa siguranței, lipsa cărților de identitate, lipsa apei, 

canalizării, gazelor, lipsa serviciilor de sănătate și educație. 

Această problemă nu afectează doar România, ci în toată 

lumea există probleme similare. 

Așezările informale sunt perimetre cu locuințe 

dezvoltate spontan, pe terenuri care nu au funcțiuni 

de locuire reglementate urbanistic, situate de 

obicei la periferia localităților urbane sau rurale, 

în care locuitorii nu au un drept de deținere legală 

asupra terenurilor și locuințelor pe care le-au 

construit și le ocupă. Așezările informale cuprind 

locuințe improvizate, realizate din materiale 

recuperate, și/sau locuințe realizate din materiale 

de construcții convenționale, iar prin localizarea 

și caracteristicile socio-demografice generează 

excluziune, segregare și marginalizare socială. 

Prin situarea în zone de risc natural (alunecări 

de teren, zone inundabile) sau biologic (gropi 

de gunoi), unele așezări informale sau părți din 

cadrul acestora, pun în pericol siguranța și chiar 

sănătatea locuitorilor lor.
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3.

Ce trebuie 
să fac 
pentru 
a avea 
acte legale 
pe teren?

Trebuie știut că NU în orice situație în care cineva ocupă 
un teren pentru care nu are acte, se poate obține un 
drept legal de deținere, precum și faptul că pașii de 
intrare în legalitate sunt diferiți în funcție de modul în 
care terenul a fost dobândit sau ocupat. 

3.1
Dacă am deja un act 
cu privirela teren, 
dar nu este titlu de 
proprietate ci este 
doar o chitanță de 
mână, pașii pentru 
obținerea legală a 
terenului  sunt diferiți 
în funcție de situația 
în care mă aflu:

• Dacă fostul proprietar sau moștenitorii lui trăiesc, au 
titlu de proprietate și sunt înregistrați în cartea funciară, 
pot merge împreună cu ei la notar și putem încheia un 
contract în formă autentică (recunoscută legal), pe baza 
căruia pot să mă înregistrez ca proprietar. Dacă fostul 
proprietar are act de proprietate, dar nu este înscris în 
cartea funciară, acesta trebuie mai întâi să se înregistreze 
în cartea funciară. 

• Dacă fostul proprietar sau moștenitorii au titlu de 
proprietate şi nu vor să accepte să încheie actul în formă 
autentică, pot fi chemaţi în instanţă (la judecătorie). Pot 
solicita instanţei să dea o hotărâre care să ţină loc de 
act autentic. E posibil să am nevoie de ajutor de la un 
avocat/consilier juridic. 

• Dacă fostul proprietar sau moștenitorii nu au titlu de 
proprietate,trebuie să cer ajutor de la un avocat sau un 
consilier juridic care mă poate ajuta să obțin drepturi 
de teren, în baza faptului că locuiesc acolo de foarte 
multă vreme și pot demonstra asta. În limbaj tehnic, se 
introduce acţiune în constatare a dreptului de proprietate 
și se solicită instanţei în contradictoriu cu cei de la care 
s-a cumpărat obținerea unei hotărâri prin care să se 
stabilească proprietarii imobilului. În acest caz se poate 
invoca uzucapiunea de lungă durată, conform prevederilor 
legale.

CITEȘTI DESPRE: 3. CE TREBUIE SĂ FAC PENTRU A AVEA AC TE LEGALE PE TEREN?
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3.2
Dacă nu am nici un act, pașii sunt:

1. 

Să declar terenul 
și casa pentru a fi 
înscrise de către 
primărie în Registrul 
agricol și la impozite 
și taxe.

Acest lucru demonstrează 
că sunt de bună credință și 
vreau să intru în legalitate. 
Este primul pas pentru a 
intra în evidența primăriei. 
Odată declarate, trebuie 
plătit impozitul pentru 
perioada scursă de la 
realizarea construcției. 
Menționăm că sumele nu 
sunt mari, pentru o casă de 
30 mp, impozitul pe un an 
este de aproximativ 34 ron 
/an (conform legislației în 
vigoare la data la care a 
fost scris ghidul).

2. 

Să merg la primărie 
(urbanism, registru 
agricol) să mă 
interesez de 
proprietarul terenului 
și dacă zona în 
care locuiesc este în 
intravilan conform 
PUG-ul localității 
(planul urbanistic 
general) sau altor 
documentații de 
urbanism

Înregistrarea la taxe și 
impozite nu înseamnă 
că am obținut drept de 
proprietate și nici că 
locuința este construită 
legal!

3. 

Dacă am declarat 
casa la impozite și 
taxe, pot să cer de 
la primărie cazierul 
fiscal. 

Pentru a primi cazierul 
fiscal, trebuie să plătesc 
eventuale amenzi sau 
alte datorii pe care le-
am acumulat. În anumite 
cazuri, amenzile pot fi 
transformate în muncă în 
folosul comunității. 

CITEȘTI DESPRE: 3. CE TREBUIE SĂ FAC PENTRU A AVEA AC TE LEGALE PE TEREN?
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4. 

Să încep demersurile pentru a obține un 
drept de deținere asupra terenului:

4.1. 

Dacă terenul este al primăriei, într-o zonă sigură 
pentru locuit, pot cere contract de superficie 
(conform Cod Civil) sau încerca să obțin un 
contract de concesiune (conform Legii nr. 
213/1998);

4.3 

Dacă terenul are un proprietar persoană 
fizică / juridică, pentru a obține un act asupra 
terenului, va trebui să negociez cu proprietarul 
pentru a găsi o soluție care să convină pentru 
ambele părți. 

Spre exemplu, proprietarul îmi poate vinde terenul printr-un 

contract de vânzare-cumpărare, mi-l poate dona sau îmi 

poate da un drept de folosință sau de superficie.

4.2. 

Dacă terenul nu are un proprietar cunoscut, 
iar eu l-am ocupat ca un proprietar de bună 
credință (plătesc taxe și impozite și îngrijesc 
terenul), pot obține un drept de posesie și 
apoi un drept de proprietate prin uzucapiune 
(conform Codului Civil).  

Uzucapiunea spune că un ocupant al unui teren poate 

obține drept de proprietate, dacă poate demonstra că a 

locuit acolo o perioadă foarte lungă de timp.  

CITEȘTI DESPRE: 3. CE TREBUIE SĂ FAC PENTRU A AVEA AC TE LEGALE PE TEREN?



Care e diferența dintre drept de 
posesie și drept de proprietate? La 
ce folosește să obțin un drept de 
posesie?
Dreptul de posesie este un 
drept mai slab decât dreptul de 
proprietate, dar dacă obțin un 
drept de posesie, în unele situații 
voi putea obține ca pas următor și 
un drept de proprietate. 

Pot obține drept de posesie dacă sunt înregistrat în cartea 

funciară. Cartea funciară este un fel de carte de identitate a 

terenurilor. Ea conține informații despre terenurile și deținătorii, 

persoane fizice și juridice, care au drepturi asupra lor. Posesia se 

poate obține prin înregistrare sporadică (art. 41 alin. ( 3) lit. c, alin. 

(8) şi alin. (9) din Legea nr. 7/1996) și înregistrare sistematică (art. 

13 din Legea nr. 7/1996  a cadastrului și a publicității imobiliare).

Înregistrarea sporadică se poate 
face la cerere, de către mine 
sau orice alt posesor care nu 
deţine acte de proprietate asupra 
terenului pe care-l deține. Pentru 
a face o astfel de înregistrare 
trebuie să am:

• cadastru (o măsurătoare a terenului 
făcută de specialiști);

• o adeverință de la primărie din 
care să reiasă că am plătit taxele 
și impozitele locale ca un adevărat 
proprietar și că locuința mea nu 
face parte din domeniul public sau 
privat al statului sau al unităţilor 
administrativ-teritoriale;

• proces verbal semnat de vecini, prin 
care aceștia recunosc că eu sunt 
posesor pe terenul măsurat;

• o declaraţie pe proprie răspundere 
a mea (a posesorului) dată în fața 
notarului;

• înscrisuri doveditoare ale posesiei, 
dacă ele există;

• copii ale actului de identitate 
(buletin, carte de identitate) și copii 
ale actului de stare civilă (certificat 
de căsătorie), în cazul posesorilor 
căsătoriți;

La împlinirea a 3 ani de la data la care posesia a fost notată în cartea 
funciară, posesorul înscris va dobândi dreptul de proprietate Acest lucru se 
întâmplă însă, doar în cazul în care, între timp, în cartea funciară nu au fost 
notate litigii (contestări ale dreptului de proprietate asupra terenului respectiv). 

Cartea funciară este administrată de ANCPI, iar înscrierea se face de către 
notari la OJCPI.

Înregistrarea sistematică  se face 
din oficiu, de către stat, în cadrul 
Programului național de cadastru 
și carte funciară. Acesta este un 
program prin care statul român 
își propune să rezolve la nivel de 
țară problemele legate de terenuri 
(care sunt limitele lor, cine are 
drepturi asupra lor). 

În momentul acesta Programul național 
de cadastru și carte funciară a început 
și se estimează că va dura până în anul 
2023, dar este foarte probabil să se 
prelungească. În unele localități programul 
a început deja, în altele nu. Primăria din 
care fac parte îmi poate spune dacă în 
localitatea mea a început acest program 
și dacă se aplică pentru zona în care 
locuiesc. Dacă da, pot depune o solicitare 
pentru a obține de la Primărie adeverința 
care să-mi folosească la înregistrarea 
posesiei.

În cazul în care în 
UAT-ul în care este 
așezarea informală au 
început lucrările de 
cadastru, deținătorii 
din așezarea 
informală trebuie 
să se informeze 
permanent la primărie 
pentru a afla când 
sunt programate 
măsurătorile în zona 
așezării, să ia legătura 
cu executantul 
lucrării pentru a fi 
prezenți când se 
fac măsurătorile și 
pentru a preda actele 
necesare înscrierii 
posesiei: fișa de date 
semnată de posesor, 
adeverința eliberată 
de primărie prin care 
aceasta recunoaște 
că deținătorul este 
posesor, copia 
actului de identitate 
și certificatului de 
căsătorie (dacă este 
cazul).
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3.3
Care sunt motivele pentru care primăria 
poate refuza să înceapă demersurile pentru 
ca eu și vecinii mei să intrăm în legalite cu 
terenul și locuința?

Dacă terenul este situat într-o zonă de risc, care pune în pericol 
siguranța și sănătatea locuitorilor și în care, prin lege, este interzisă 
construcția de locuințe  

Spre exemplu sub liniile de înaltă tensiune, într-o zonă inundabilă, lângă o groapă de 
gunoi, într-o zonă industrială contaminată

În acest caz, trebuie întrebată primăria:

Dacă terenul se află pe domeniul public al statului / U.A.T.-ului;

În acest caz, trebuie verificat dacă este posibilă transferarea lui în domeniul privat al 
U.A.T-ului, lucru pe care îl pot afla tot de la primărie.

Dacă terenul este în litigiu.

În acest caz, trebuie așteptat să se încheie procedurile la instanțele de judecată. După ce 
se vor încheia și se va stabili cine este proprietarul, voi ști cu cine trebuie să discut pentru 
a obține o înțelegere.

Dacă terenul este situat într-o zonă în care nu este permis să 
construiești.

Spre exemplu pășuni, păduri, arii naturale protejate, zone cu rezervații și monumente ale 
naturii, zone istorice protejate, pe traseul unei viitoare autostrăzi etc.

 » În acest caz, conform legii, trebuie găsită o altă soluție (alt teren sau locuință 
publică) împreună cu primăria.

 » În cazul în care terenul este trecut în planul de urbanism ca pășune, dar de 
fapt este o zonă în care sunt deja construite multe locuințe, primăria are 
posibilitatea să facă demersuri pentru a îl transforma și în plan ca zonă de 
locuit, dar pentru asta trebuie ca primăria să aloce în altă parte teren de 
pășune, de aceeași mărime ca cel al așezării informale.

 » dacă se pot realiza lucrări publice 
prin care riscul să fie eliminat și 
zona să fie transformată într-una 
în care locuirea este permisă, 
spre exemplu: se pot construi 
diguri, se pot muta linii de înaltă 
tensiune. Aceste lucrări de obicei 
nu țin doar de primărie – primăria 
va trebui la rândul ei să discute 
cu cei care au în grijă apele 
sau rețelele și ar putea fi util ca 
locuitorii din așezarea informală să 
participe pe cât posibil la aceste 
demersuri. De asemenea, trebuie 
să am în vedere că aceste discuții 
și demersuri e posibil să dureze 
multă vreme (ani).

 » dacă nu se pot găsi soluții, 
înseamnă că singura cale pentru a 
locui în mod legal este să locuiesc 
în altă parte. Dacă eu nu mă pot 
muta, e important ca măcar copiii 
sau vecinii mei care de-abia acum 
vor să își construiască o casă, să 
nu mai construiască în aceeași 
zonă. Primăria ar trebui să îmi 
spună unde sunt zonele în care 
este permis să construiești sau 
ce alte posibilități de locuire sunt 
(spre exemplu, locuințe publice sau 
locuințe sociale).

CITEȘTI DESPRE: 3. CE TREBUIE SĂ FAC PENTRU A AVEA AC TE LEGALE PE TEREN?



pagina 18

4.

Cine, 
cu ce, 
mă poate 
ajuta?

Primăria mă 
poate ajuta cu:

• Informații despre terenul ocupat (cine este 
proprietarul; dacă terenul se află într-o zonă 
în care nu este permisă locuirea; care este 
situația fiscală – taxe și impozite la zi etc.)

• Informații despre care sunt soluțiile prin care 
zona poate fi pusă în siguranță și destinată 
locuirii, conform legii;

• Informații cu privire la pașii pe care trebuie 
să îi urmez pentru a obține un drept de 
deținere legală asupra terenului ocupat, în 
funcție de situația terenului;

• Demersuri prin care să schimbe situația 
legală a terenului, astfel încât să pot obține 
acte de deținere – dar asta doar în cazul 
în care terenul este al statului (exemplu: 
primăria poate trece în anumite condiții un 
teren din domeniul public în domeniul privat 
al UAT);

• Demersuri prin care zona să fie planificată și 
amenajată corespunzător pentru o zonă de 
locuit – prin planuri de urbanism;

• Lucrări publice pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață în comunitate (rețea de 
apă și canal, drumuri, diguri de protecție etc) 
- odată ce există planurile de urbanism;

• Informații despre regulile de construire din 
zona în care locuiesc (unde pot construi, cât 
de aproape de râu, ce înălțime maximă pot 
avea casele etc.)

• În unele cazuri, primăria poate să stabileas-
că reguli de construire care să permită să 
rămânem pe terenul și în casele de acum.

• Demersuri pentru ca riscurile din zona în care 
locuiesc să fie eliminate (diguri pentru râuri, 
mutarea stâlpilor de înaltă tensiune). Aceste 
lucruri nu țin direct de primărie, dar primăria 
poate începe discuții cu cei care ar trebui să 
se ocupe de asta. 

• Informații de sprecine sunt proprietarii terenu-
lui ocupat; 

• Sprijin pentru a înregistra terenul în cartea 
funciară; 

Oficiile 
județene de 
cadastru și 
publicitate 
imobiliară mă 
pot ajuta cu:
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Asociații și 
fundații

Vecini, oameni 
din comunitate

Organizații care au lucrat pe tema asta în alte comunități:
• Fundația Ruhama Oradea
• Agenția Împreună București
• Agenția de Dezvoltare Comunitară 

Interactivă ADCIA Botoșani
• Asociația CRONO Craiova
• ARIDRD Vrancea
• Fundația Ciore Roma Oradea
• Asociația Viitorul Romilor Constanța

• Asociația Partener pentru Tine, 
Merișani, Argeș

• Asociația pentru Parteneriat Comunitar 
Brașov

• Asociația Romilor Făgăraș
• Centrul de Resurse pentru Comunitățile 

de Romi Cluj Napoca

Organizații care pot oferi sprijin în proces:
• Centrul de Resurse Juridice | www.crj.ro
• RomaJust – Asociația Juriștilor Romi | www.facebook.com/asociatiajuristilorromi/
• CeRe - Centrul de Resurse pentru participare publică | www.cere.ong
• Habitat for Humanity Romania|www.habitat.ro
• Agenția Împreună | www.agentiaimpreuna.ro
• Sastipen | www.sastipen.ro/ro/
• E-Romnja | www.e-romnja.ro
• Fundația PACT | www.fundatiapact.ro

Dacă suntem mai mulți vecini care ne aflăm în situația aceasta, este 
important să ne unim eforturile pentru că în felul acesta avem mai 
multe șanse de reușită.

- să aflăm care sunt 
vecinii care sunt în 
aceeași situație și să 
luăm legătura cu ei;

- să înțelegem care 
sunt lucrurile comune 
pe care vrem să 
le obținem și să 
decidem împreună 
ce vrem și ce putem 
să facem:

- să avem un plan 
clar și o voce comună 
– chiar dacă pe 
anumite subiecte 
părerile noastre 
sunt împărțite, avem 
mai multe șanse să 
reușim când ne unim 
eforturile; 

- să alegem un 
reprezentant sau un 
grup de oameni care 
să ne reprezinte:

- cei care ne 
reprezintă trebuie 
să țină permanent 
legătura cu primăria 
și să ne țină la curent 
cu ce au discutat. 
Dacă la un moment 
dat cei pe care i-am 
ales să ne reprezinte 
nu mai au timp sau 
nu se mai pot ocupa 
de asta, putem să 
alegem pe altcineva;

- să ne întâlnim regulat 
ca să aflăm ce s-a mai 
întâmplat și să decidem 
ce facem mai departe; 
chiar dacă vom avea un 
grup de oameni care ne 
reprezintă, e important 
ca toți cei care avem 
această problemă și 
vrem să facem ceva în 
legătură cu ea, să ne 
implicăm. 

- să înțelegem dacă 
avem toți același caz 
sau suntem în cazuri 
diferite;

Ce putem face 
împreună:

• să mergem la primărie 
să discutăm cu primarul, 
secretarul, specialiștii de la 
registru agricol, urbanism, 
taxe și impozite

• să participăm la ședințe 
de consiliu local ca să ne 
prezentăm problema și 
nevoile

• să luăm legătura cu 
cei care ne reprezintă în 
primărie (consilieri, expert 
pe problemele romilor)

• să aflăm informații de 
la Oficiul Județean de 
Cadastru și Publicitate 
Imobiliară

• să luăm legătura cu 
asociații și fundații care ne-
ar putea ajuta

• acești oameni pot fi 
angajați ai statului (expert 
pe problemele romilor, 
mediator școlar sau sanitar, 
asistent medical comunitar) 
sau pot fi oameni dintre noi 
în care avem încredere. Este 
mai bine să fie un grup de 
oameni care ne reprezintă 
decât un singur om, pentru 
că va fi mult de lucru. 
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Un proiect realizat de:

Cum obțin drept de propietate?

Este sigură zona în care 
locuiesc?

De ce e important să fiu în 
legalitate?

Cine, cu ce, mă poate ajuta?

Ce trebuie să fac pentru a avea 
acte legale pe teren?
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