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În luna iulie 2019, în judeţul Iași s-au eliberat 265 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, cu
9,1% mai multe comparativ cu luna anterioară și cu 8,2% față de luna corespunzătoare a anului precedent.
În perioada 1.I ‒ 31.VII.2019, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale eliberate pe
total județ, a fost de 1391, în creștere cu 0,1% (+2 autorizații) față de aceeași perioadă din anul 2018; pe medii
de rezidență, s-a înregistrat o majorare cu 17,4% (+31 autorizații) în mediul urban și o diminuare cu 2,4% (-29
autorizaţii) în mediul rural.
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PRECIZĂRI METODOLOGICE
1. Sursa datelor o constituie cercetarea statistică lunară “Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri” (ACC), în conformitate cu
Regulamentul Consiliului European nr.1165/1998 şi a Regulamentului Consiliului şi a Parlamentului European nr.1158/2005 cu privire la
statisticile pe termen scurt.
2. Cercetarea statistică este exhaustivă şi se adresează instituţiilor administraţiei publice locale (Consiliul Judeţean şi consilii locale).
Clădirea rezidenţială este acea clădire care este folosită integral sau în cea mai mare parte (peste 50%) pentru locuit.
În alte clădiri se cuprind: hoteluri şi alte clădiri similare, clădiri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, clădiri pentru transport şi
telecomunicaţii, clădiri industriale şi agricole, clădiri pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, sport şi agrement.
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