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R E Z U M A T 

 
 
 

Ştiinţă şi parte integrantă a istoriei, arheologia are un caracter, 
în majoritate, aplicativ. Lucrările de arheologie se desfăşoară pe întreg 
teritoriul României. Ea are o activitate dinamică, materializată prin 
identificarea unor situri arheologice a căror viabilitate şi marcare în timp 
se concretizează printr-o conturare, protecţie şi ocrotire permanentă. Din 
punct de vedere cadastral aşezămintele arheologice trebuie localizate 
prin poziţie, configuraţie şi mărime. Terenurile în care se fac descoperiri 
arheologice trebuie scoase din circuitul economic şi trecute în 
patrimoniul naţional, în categoria terenurilor neproductive. Amenajările 
arheologice pot fi aranjate ca expoziţii permanente, sau în aer liber şi 
trecute ca făcând parte din circuitul turistic protejat. Inventarierea, 
evidenţa siturilor arheologice, din punct de vedere tehnic, economic şi 
juridic se face prin procedee specifice cadastrului de specialitate, în 
speţă “Cadastrul arheologic” , parte integrantă a Cadastrului General al 
României. 

Punctul de plecare al măsurătorilor terestre  îl constituie 
perioada  anului 8000 i.Hr.,  moment in care la realizarea locuințelor și 
la împărțirea terenurilor era nevoie de topografi.  

În momentul în care se punea problema extinderii așezărilor 
umane  si a agriculturii  era foarte probabil ca  persoanele care gestionau 
aceste proiecte să fie  specialiști în măsurători. 

În ceea ce privește imperiul roman, masuratorile erau executate 
dupa interesele militare si administrative. Aceștia  au avut cea mai 
dezvoltată știință a măsurătorilor datorită faptului că teritoriul imens 
ocupat nu putea fi administrat decât prin mijloace tehnice precise, 
această tehnică permițând totodată construcția infrastructurii cu referire 
la realizarea străzilor, tunelelor respectiv extinderea localităților și a 
rețelelor edilitare.  

În perioada modernă, evoluția societății umane a făcut ca 
pământul să nu mai reprezinte unica sursă de viață, oamenii având 
posibilitatea de a-și câștiga existența și din alte activități. În acest 
context, a apărut dorința de a menține și de a conserva terenurile in 
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interiorul familiei, deziderat care a condus la dezvoltarea  unor metode și  
tehnici de reprezentare pe hărți și planuri a imobilelor in vederea 
individualizării cadastrale a acestora. 

Începând cu anii 2000 în cadrul activităţii ştiinţifice de cercetare 
s-a pus tot mai mult accentul asupra cercetărilor interdisciplinare, acest 
trend intervenind in aproape toate sectoarele de cercetare inclusiv in 
arheologie. La granița dintre arheologie și celelalte științe care concură 
în finalizarea proiectelor arheologice, un loc aparte este ocupat de știința 
măsurătorilor terestre, în speță topografia, geodezia și cadastrul. 

În ceea ce privește inventarierea siturilor arheologice si 
monumentele istorice pe lângă actele normative care guvernează aceasta 
activitate, este necesară intervenția cadastrului și a legislatiei cadastrale 
în vederea realizării unei baze de date complete in ceea ce priveste 
aspectele arheologice cât și aspectele legate de situația terenurilor pe 
care se afla amplasate aceste obiective. 

Plecând de la aceste considerente, teza de doctorat cu tema 
„Contribuţii la realizarea cadastrului de specialitate pentru zone 
istorice naţionale cât şi pentru zone istorico-geografice de 
tip multinaţional. Integrarea informaţiilor în cadastrul general. 
Aspecte teoretice şi practice” îşi găseşte aplicarea în condiţiile actuale 
de implementare a cadastrului de specialitate arheologic care este un 
subsistem de evidenţă a siturilor arheologice sub aspect tehnic (poziţie, 
configuraţie, mărime) economic şi juridic şi urmăreşte corelarea acestuia 
cu lucrările necesare înscrierii în documentele tehnice ale cadastrului 
general şi în documentele de publicitate imobiliară ale siturilor 
aparţinând unităţilor arheologice. 

Toate siturile se vor nota în documentele tehnice ale cadastrului 
general şi în baza acestora, precum şi a faptelor şi a actelor juridice, se 
va face înscrierea în cartea funciară cu menţiunea „lista monumentelor şi 
siturilor arheologice”. 

Lucrarea de faţă îşi doreşte implementarea evidenţei 
informatizate a siturilor şi monumentelor istorice fără pretenţia de a 
rezolva în totalitate modul de evidenţă al acestora dar care să fie un prim 
pas de evidenţă nu numai în documentele unui cadastru de specialitate ci 
şi în documentele  cadastrului general al întregului teritoriu naţional. 

Astfel, în capitolul I al tezei de doctorat este prezentat „Stadiul 
actual privind evidenţa patrimoniului cultural al zonelor istorico-
geografice de tip multinaţional” şi sunt surprinse aspectele importante 
referitoare la contextul internaţional de evidenţă a patrimoniului cultural 
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al zonelor istorico-geografice de tip multinaţional, sisteme de evidenţă 
sintetică privind cercetările arheologice din România, precum şi aspecte 
generale privind Repertoriul Arheologic Naţional. 

În similaritate cu aspectele prezentate în capitolul anterior, 
capitolul al doilea al tezei de doctorat este destinat prezentării aspectelor 
referitoare la  „Stadiul actual privind evidenţa cadastrală a zonelor 
istorice naţionale”, arheologia desfăşurându-se pe întreg teritoriul 
României şi având o activitate dinamică materializată prin identificarea 
unor situri arheologice a căror viabilitate şi durabilitate în timp se 
concretizează printr-o conturare, protecţie şi ocrotire permanente cu 
dovada poziţională, configuraţie şi mărime. Terenurile în care se fac 
descoperiri arheologice trebuie scoase din circuitul economic şi trecute 
în patrimoniul naţional, în categoria terenurilor neproductive, eventual 
cu expoziţii amenajate sau în aer liber ca făcând parte din circuitul 
turistic, iar poziţionarea lor făcându-se pe hărţi şi planuri topo-
cadastrale, la scări corespunzătoare în funcţie de aria de cuprindere şi 
gradul de detaliu cerut. Aspectele prezentate în această parte tratează atât 
problemele referitoare la rolul topografiei în Cadastrul Arheologic  
precum şi aspectele tehnice de realizare a unei lucrări de introducere a 
cadastrului. 

În ceea ce privește capitolul al III-lea „Cadrul legislativ 
privind siturile arheologice şi monumentele istorice” prezintă o serie 
de aspecte cu privire la legislaţia care guvernează protecţia 
patrimoniului arheologic, în acest context făcându-se referire atât la acte 
normative europene (Convenţia Europeană pentru protecţia 
patrimoniului arheologic, Convenţia Europeană pentru protecţia 
patrimoniului arhitectural al Europei, Convenţia europeană a peisajului, 
Directiva Consiliului Europei privind Studiul Strategic de Impact asupra 
Mediului, Directiva Consiliului Europei privind informaţiile spaţiale 
privind infrastructura, Directiva INSPIRE 24/06/2005) cât şi la acte 
normative naţionale (O.G. 43/2000 privind protecţia patrimoniului 
arheologic, Legea nr. 258 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia 
patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de 
interes naţional). Cea de-a doua parte a acestui capitol are un caracter 
tehnic, mai exact cuprinde legislaţia referitoare la bunurile imobile care 
sunt afectate de acest gen de activităţi (Constituţia României, Legea 
fondului funciar nr. 18/1991, Legea autorizării construcţiilor nr. 
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50/1991, Ordonanţa Guvernului nr. 68/1994 – privind protejarea 
patrimoniului cultural naţional, Legea protecţiei mediului nr. 137/1995) 

Capitolul IV „Contribuţii privind utilizarea tehnicilor şi 
tehnologiilor topografice în evidenţa patrimoniului cultural imobiliar” 
prezintă aspectele teoretice şi practice ce guvernează implicaţiile 
măsurătorilor terestre, în speţă a topografiei, în cadrul arheologiei. De 
cele mai multe ori lipsa punctelor geodezice sau/şi topografice pe 
cuprinsul unui sit sau în apropierea acestuia constituie o problemă cu 
care se confruntă specialistul topograf. Acest impediment poate fi 
depăşit prin utilizarea tehnicii GPS, care permite determinarea unor 
puncte noi, de regulă utilizând metoda de măsurare statică, cu timp de 
staţionare mai mare, funcţie de lungimea vectorilor şi configuraţia 
satelitară, aceste aspecte fiind aplicate în mod practic pe situl arheologic 
„Şantierul Răhău”. După determinarea noilor puncte, faza următoare a 
lăsat loc ridicării topografice cu ajutorul staţiei totale Leica TC 410 C, 
metoda utilizată  la ridicarea detaliilor planimetrice fiind cea a radierii , 
iar din punct de vedere altimetric s-a utilizat metoda trigonometrică.   
Datele măsurate s-au descărcat în computer cu ajutorul software-ului de 
transfer Leica Survey Office în diferite formate predefinite: txt, raw, idx, 
scr şi prelucrate ulterior cu programele Toposys şi AutoCAD în vederea 
obţinerii datelor analitice şi grafice necesare realizării scopului propus. 

Capitolul V „Prezentarea sistemelor de gestiune a bazelor de 
date în vederea realizării şi recepţionării lucrărilor cadastrale” este 
destinat prezentării programelor informatice care permit realizarea unei 
baze de date complexe, atât scriptică cât şi grafică privind evidenţa 
siturilor arheologice şi monumentelor istorice. În acest context sunt 
prezentate aspectele generale referitoare la programul Microsoft Access 
privit ca şi instrument de realizare a bazei de date textuale a cadastrului, 
Mapsys  privit ca şi instrument de realizare a bazei de date grafice a 
cadastrului, Tehnologia GIS privită ca şi instrument de realizare a bazei 
de date complexe a cadastrului şi Programul E-Terra „Generare CP 
2.78.12.0”ce reprezintă instrumentul de verificare, recepţionare şi 
monitorizare a lucrărilor de cadastru. 

Plecând din acest punct, teza capătă un caracter practic, iar 
capitolele următoare cuprind contribuţiile la realizarea cadastrului de 
specialitate pentru zone istorice naţionale precum şi integrarea acestor 
informaţii în cadastrul general. 

În acest context, capitolul al VI-lea este destinat pentru 
„Realizarea aplicaţiei „Microsoft Access” şi „AutoCAD” privind  
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cadastrul de specialitate al siturilor arheologice şi al monumentelor 
istorice”. Etapa de realizare a acestei aplicaţii include fazele de stabilire 
a caracteristicilor obiectelor şi de proiectare a interacţiunilor dintre 
aceste obiecte în vederea obţinerii funcţionalităţii dorite a aplicaţiei prin 
realizarea legăturilor dintre baza de date creată în Acces şi planul de 
situaţie ce conţine datele referitoare la zona istorică a municipiului Alba 
Iulia. 

 
Fig. 1 Ataşarea înregistrărilor nongrafice la obiectele din desen 

 
Capitolul al VII-lea are ca şi obiect „Realizarea aplicaţiei 

privind  cadastrul de specialitate al siturilor arheologice şi al 
monumentelor istorice utilizând platforma„Arc GIS Desktop””.  
ArcView este o aplicaţie software GIS din clasa desktop ce permite 
vizualizarea datelor geografice, cartografierea, gestionarea şi 
administrarea acestora precum şi posibilitatea de creare şi editare a 
acestora. În acest sens, include instrumente si date  care se pot utiliza 
pentru a realiza analize GIS si crearea de harti dinamice şi inteligente 
folosind date din diferite surse.   

Există în mod evident o mare diferenţa intre vizualizarea datelor 
sub forma unei tabele cu linii si coloane si reprezentarea acestora sub 
forma unei hărţi. În vederea realizării hărţilor inteligente, ArcView 
dispune de cel mai complet set de opţiuni, calitate incluzând si 
instrumente intuitive de compoziţie de hartă şi “vrăjitori” (wizards), cu 
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se pot vizualiza datele sub forma de grafice si rapoarte, in 3D, oricând se 
doreşte acest lucru. 

Managementul datelor reprezintă un aspect cheie al oricărui 
proiect GIS. ArcView dispune de un număr de instrumente dedicate 
gestionarii datelor geografice, tabelare,  dar si a creării si organizării 
acestora. Aplicaţia oferă suport diferitelor tipuri de date inclusiv date 
demografice, formate CAD, imagini satelitare, servicii Web, multimedia 
si multe altele, putând citi sau importa direct un mare număr de formate 
de date.  

Modelarea şi reprezentarea 3D a terenului a devenit o 
componentă importantă a aplicaţiilor geomorfologice, hidrologice, 
climatologice, oceanografice şi nu în ultimul rând arheologice.  

 
Fig. 2 ArcScene – Rezultatul identificării obiectelor geografice 

 
În cel de-al VIII capitol sunt prezentate „Contribuţii privind 

realizarea modelului digital 3D  al monumentelor istorice”.  Pentru 
prelucrarea datelor topografice obţinute din măsurătorile aferente 
monumentului istoric „Palatul Apor” au fost necesare efectuarea mai 
multor etape, astfel după descărcarea măsurătorilor din memoria staţiei 
totale s-a trecut la prelucrarea riguroasă a datelor prin calculul şi 
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compensarea reţelei topografice de sprijin a lucrării şi a punctelor de 
detaliu.  Pe baza acestor calcule a fost posibilă întocmirea planului 
topografic care este o reprezentare convenţională, micşorată şi asemenea 
a unei porţiuni relativ restrânse a terenului, care, prin detaliile pe care le 
conţine, permite formarea unei imagini sugestive asupra planimetriei şi 
reliefului terenului. Crearea modelului 3D aferent monumentelor istorice 
a constat în o serie de etape de realizare virtuală a fiecărui element 
constructiv în parte (pereţi, acoperiş, fântână arteziană, gard etc.) 
precum şi crearea şi aplicarea materialelor pe scheletul 3D. Faza finală a 
proiectului constă în pregătirea scheletului 3D pentru prezentare prin 
poziţionarea luminilor şi setarea mediului de reprezentare. 

 
Fig. 3 Reprezentare 3D Palatul Apor 

 
Capitolul IX „Validarea, recepţionarea şi monitorizarea 

informaţiilor aferente cadastrului monumentelor istorice şi siturilor 
arheologice în vederea integrării în cadastrul general” reprezintă în 
mod practic modalitatea de validare a aplicaţiilor create prin 
introducerea datelor analitice şi grafice în baza de date a Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba. Conform ordinului nr. 634 al 
directorului general al Agenției Naționale de Cadastru şi Publicitate 
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Imobiliară pentru aprobarea „Regulamentului privind modul de 
întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea 
funciară”, art.18, precum şi a caracterului datelor culese respectiv 
integrarea informaţiilor în cadastrul general este necesară întocmirea 
unei documentaţii pentru actualizarea datelor imobilului. Acest aspect a 
fost rezolvat prin realizarea fişierului Corp de Proprietate utilizând softul 
„Generare CP 2.78.12.0” pentru imobilul „Palat Apor”. Datele vor fi 
importate în fişier, lista cu coordonate pe contur şi suprafeţele 
corespunzătoare terenului şi clădirilor, moment în care imobilul va 
apărea reprezentat grafic. 

 
După  finalizarea introducerii datelor  vom activa butonul  

„Validare” moment în care dacă există erori privitoare la  datele 
introduse sau unele neconcordante între datele grafice şi cele scriptice 
acestea vor fi semnalate de către acest program în vederea remedierii lor, 
iar salvarea datelor se va realiza doar în cazul în care nu vor apărea erori 
asemănătoare celor expuse. 

 
Fig. 4 Generare CP- validarea datelor 

 
Ultimul capitol al lucrării, cel de-al zecelea conţine „Concluzii 

şi propuneri” şi este structurat pe mai multe subcapitole în funcţie de 
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etapele parcurse în teza de doctorat. Astfel, în domeniul inventarierii 
siturilor arheologice sau al zonelor cu potenţial arheologic, începând de 
la Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului 
arheologic (cu modificările aduse prin Legea nr. 378/2001 şi Legea nr. 
462/2003), continuând cu alte norme juridice şi metodologii publicate, 
apare ca şi o necesitate obligativitatea centralizării datelor privind 
cercetările efectuate asupra siturilor arheologice.  

Referitor la monumentele istorice, principala reglementare 
juridică o constituie Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice. Aceasta conţine un întreg capitol cu prevederi 
privind inventarierea şi procedurile de clasare şi declasare a 
monumentelor istorice. Prevederile acestei legi au fost completate cu 
normele de aplicare referitoare la inventarierea și clasarea 
monumentelor.  

Implicarea tehnologiei moderne în activitățile de stocare a 
informațiilor specifice evidenței siturilor arheologice și monumentelor 
istorice a apărut din nevoia de a transmite bogățiile culturale generațiilor 
următoare. Acest lucru a impulsionat oamenii de știință în căutarea și 
implementarea unor solutii cat mai eficiente pentru o buna prezervare a 
valorilor culturale acumulate de-a lungul timpului.  

În vederea integrării culturii proprii in circuitul valorilor 
europene, tara noastră are misiunea de a dezvolta o strategie coerentă 
pentru protejarea şi diseminarea moştenirii culturale, atât in context 
national cat si in context international.  

În ceea priveşte evidenţa cadastrală a patrimoniului imobil se 
poate menţiona că forma de organizare a Cadastrului şi Cărţii Funciare 
Austriace, a fost preluată de ţări ca Cehia, Slovacia, Ungaria, România, 
Anglia etc. în vederea dezvoltării sistemelor proprii de evidenţă 
cadastrală şi juridică a imobilelor. Evoluţia fiecărui sistem în parte s-a 
făcut în funcţie de organizarea administrativă şi de factorii politici şi 
istorici ai fiecărei ţări, sistemele moderne de evidenţă funciară fiind la o 
etapă de pionierat pentru unele ţări dar existând şi implementări 
finalizate care sunt funcţionale şi care au intrat deja în etapa de 
întreţinere. 

Tehnicile moderne din domeniul arheologiei de cele mai multe 
ori se intersectează cu cele ale topografiei, astfel încât nu putem vorbi 
doar de un domeniu curat, nepătat ce nu se intersectează cu alte ştiinţe, 
ci de unul modern în care mai multe ştiinţe combinate duc la un rezultat 
favorabil, care denotă proprietăţile vaste pe care le manifestă acest 
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domeniu de activitate. Avantajele utilizării instrumentelor pe care le 
oferă topografia pentru cercetare în domeniul arheologiei sunt majore, 
iar demersul făcut prin prezenta teza de doctorat reprezinta o contributie 
majora la acest aspect. Evidentierea din punct de vedere tehnic a acestor 
cercetari alaturi de  o tehnologie digitală performantă, a oferit o serie de 
argumente pentru implementarea cu succes a acestor tehnologii in 
lucrarile de arheologie.     

Cu privire la utilizarea sistemelor de gestiune a bazelor de date în 
vederea realizării şi recepţionării lucrărilor cadastrale se poate aminti 
faptul că  eEvoluţia metodelor şi tehnicilor de organizare a datelor pe 
suporturi informatice, în funcţie de specificul fiecărui domeniu în parte, 
a fost determinată de necesitatea de a avea un acces cât mai rapid şi uşor 
la un volum cât mai mare de date.  Prin conţinutul tezei de doctorat dar 
si prin prisma celor prezentate anterior, se impune obligativitatea unei 
abordari interdisciplinara in arheologie, odata cu potenţarea rolului pe 
care îl poate avea cadastrul şi GIS-ul în context interdisciplinar şi 
multidisciplinar. În această ordine de idei, elaborarea şi interpretarea 
datelor unui proiect informatic în arheologie este o activitate care 
necesită cunoştinţe avansate de topografie, arheologie, GIS, baze de 
date, precum şi posibilitatea interconectării acestor informaţii într-un 
ansamblu uşor de manipulat de utilizatorii finali. 

Pentru ca aceste aplicaţii să poate fi utilizate la nivel naţional, 
într-o primă fază a fost necesară studierea aplicaţiilor informatice care să 
permită înglobarea datelor scriptice cu cele grafice în vederea creării şi 
utilizării unei baze de date complexe a evidenţei imobilelor cu caracter 
cultural, în speţă situri arheologice şi monumente istorice. Aceste 
aplicaţii se rezumă doar la evidenţa cadastrală informatizată a zonelor 
istorice naţionale dar ele pot fi aprofundate prin crearea de noi funcţii în 
vederea realizării operaţiunilor de întreţinere, dar şi de completare cu 
date cu caracter strict istoric şi de competenţa specialiştilor din acest 
domeniu. 

Referitor la propunerile de continuare a prezentei teze de 
doctorat trebuie avută în vedere situaţia actuală a evidenţei patrimoniului 
cultural imobil, astfel evoluţia tehnicii de vârf într-un ritm alarmant de 
rapid, dar mai ales numărul mare de tranzacţii imobiliare, o reprezintă 
una dintre direcţiile principale de dezvoltare ale acestor aplicaţii 
informatice moderne prin dezvoltarea la nivel naţional precum şi crearea 
unei pagini de internet care să permită tuturor utilizatorilor să poată 
accesa informaţiile referitoare imobilul respectiv, dar totodată să poată 



 -18- 

să vizualizeze restricţiile referitoare la aceste areale protejate parţial sau 
tottal din punct de vedere al conservării lor pentru generaţiile următoare, 
indiferent de locaţia unde se află.  

Astfel, necesitatea acestui proiect apare din următoarele 
perspective: 

- lipsa unui inventar complet al siturilor arheologice reperate la 
nivel naţional ; 

- lipsa unei baze de date digitale, într-un sistem unitar de 
evidenţă, care să concentreze informaţia diseminată în 
nenumărate surse (arhive, publicaţii de specialitate etc); 

- lipsa planurilor şi hărţilor specifice lucrărilor arheologice şi a 
datelor cartografice şi topografice referitoare la siturile 
arheologice şi monumentele istorice; 

- lipsa unui cadastru de specialitate a zonelor de interes istoric; 
- riscul de dispariţie accentuată a siturilor arheologice în 

comparaţie cu al monumentelor istorice. 
Elementul principal pe care se fundamentează conceptul de 

realizare al unei baze de date al acestui cadastru de specialitate îl 
reprezintă utilizarea calculatorului urmărind astfel transformarea 
actualului sistem de evidenţă într-un sistem informatic de evidenţă care 
să dea naştere unor posibilităţi superioare de exploatare a aplicaţiei în 
contextul în care nu se pune problema de a elimina procedeele 
tradiţionale de evidenţă asigurând astfel o dublă evidenţă, atât pe suport 
analogic cât şi pe suport informatic. 

Problema mult dezbătută a fost care dintre aceste aplicaţiile 
create programele  asigură o mai bună funcţionare şi o evidenţă mai 
uşoară, precum şi care dintre acestea permit o securizare cât mai 
complexă.  

Din studiu aplicaţiilor realizate cu ajutorul acestor medii de 
programare s-a observat că toate aplicaţiile create cât şi suportul 
informatic utilizat corespund din punct de vedere tehnic pentru 
realizarea dezideratelor propuse, ba mai mult, toate au la bază fişiere de 
date, în speţă fişier *.dxf, care să permită importul datelor în aplicaţiile 
gestionate de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Carte Funciară, în 
vederea introducerii acestor date în cadastrul general precum şi 
recepţionarea şi validarea lor de către autoritatea cadastrală din domeniu. 

În contextul apariţiei şi integrării României în Uniunea 
Europenă, este necesară generalizarea principiilor de realizare şi 
întreţinere a unei baze de date moderne unitare privind evidenţa zonelor 
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istorice naţionale cât şi a zonelor istorico-geografice de tip multinaţional 
care să permită vizualizarea tuturor informaţiilor solicitate la un moment 
dat, ba mai mult, această bază de date să fie implementată la nivelul 
tuturor autorităţilor publice care se ocupă cu evidenţa imobilelor, astfel 
încât să se realizeze o evidenţă unică a acestor imobile. De asemenea 
această bază de date să fie securizată pe nivele de siguranţă astfel încât 
să fie permis accesul la resursele de date doar acelor entităţi care sunt 
autorizate să reglementeze, să întreţină şi să actualizez aceste informaţii, 
iar celorlalte instituţii să le fie permis accesul doar la informaţiile stocate 
pentru a putea vizualiza în mod real, în orice moment, restricţii tehnice, 
economice sau juridice referitoare la aceste imobile şi să elibereze 
avizele solicitate în concordanţă cu aceste restricţii.  
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