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Art. Forma propusă de inițiator/ Forma 
actuală act normativ 

Propunere municipiu Motivație 

Art. 5 
alin. (2) 

În sensul prezentei legi, prin prima 
coroană urbană se înțelege 
teritoriul cumulat al unităților 
administrativ-teritoriale din 
imediata vecinătate a unui 
municipiu, cu care acesta are cel 
puțin un punct de hotar comun. 

(2) În sensul prezentei legi, prin 
prima coroană urbană se înțelege 
teritoriul cumulat al unităților 
administrativ-teritoriale din 
vecinătatea unui municipiu, cu care 
a acesta are cel puțin un punct de 
hotar comun sau se situează într-o 
rază teritorială de cel mult 30 de 
km față de acesta 

Există situații când în zona de influență a unui municipiu se 
încadrează și alte localități decât cele care ar avea cel puțin un 
hotar comun, dar totuși sunt situate în vecinătatea 
respectivului municipiu, la o distanță mica de acesta. Pentru 
aceste localități, municipiile în cauză reprezintă un centru 
economic, cultural, învățământ. În foarte multe cazuri se 
poate observa, că locuitorii din unități administrativ-
teritoriale situate pe o rază de cel mult 30 de km față de 
centrul municipiului își desfășoară activitățile de muncă în 
municipii, elevii și studenții învață la unitățile de învățământ 
din municipiu, și sunt legate de viața municipală prin 
participare activă la viața socială ale acestuia. Sunt și situații 
când unele unități administrativ-teritoriale sunt în imediata 
vecinătate cu municipiul (de la 3 până la 10 km), însă nu au 
nici un punct de hotar comun cu acesta și astfel nu îndeplinesc 
condiția cumulativă prevăzută în prevederea propusă de 
inițiator, cu toate că sunt strâns legați de viața municipală. 
Din punct de vedere economic și social, dezvoltarea unităților 
administrativ-teritoriale menționate ar fi pozitiv influențate 
dacă ar putea fi luate în considerare la formarea zonei 
metropolitane de către municipii. 
Infrastructura de învățământ, cultură și sănătate din 
municipiu se utilizează de locuitorii (elevii, după caz) din 
unitățile administrativ-teritoriale din zona de influență 
directă a acestuia, care în realitate se întinde pe o arie de cel 
mult 30 de km față de municipiul care pentru localitățile 
respective reprezintă centrul economic, cultural și social. 


