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HOTARARE 
privind reorganizarea Comisiei tehnice judetene de amenajare  

a teritoriului, urbanism si lucrari publice  
 
 
 

 Consiliul judetean Alba intrunit in sedinta ordinara din data de 24.09.2009; 
 Luand in dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotarare privind reorganizarea Comisiei tehnice judetene de 
amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice ; 

- raportul de specialitate al arhitectului sef nr. 12.024/2009 privind reorganizarea Comisiei tehnice 
judetene de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice ; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 - "Comisia dezvoltare urbanistica, organizarea 
si amenajarea teritoriului, investitii, turism, mediu si gestionarea patrimoniului judetului" 

Având în vedere prevederile : 
• art. 37 pct. (5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu 

modificările si completările ulterioare; 
• art. 91 alin (1), litera ”f” si alin (3), litera ”e”,  din Legea nr. 215/2001, republicată, privind 

administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 – (1) si art. 115 –(1), litera ”c”, din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică 
locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta: 
  
 

H O T A R A R E : 
 
 

Art.1. Se reorganizeaza Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari 
publice, potrivit anexei nr.1 - parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Se aproba Regulamentul de functionare al Comisiei tehnice judetene de amenajare a teritoriului, 
urbanism si lucrari publice, potrivit anexei nr. 2 – parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Hotararea nr. 134 din data de 26 iunie 2008 se abroga. 
 
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunica: 
- Institutia prefectului judetului Alba; 
- Membrilor comisiei; 
- Institutia Arhitect sef; 
- Directia tehnică.  

   
 
 
                 PRESEDINTE,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                  ION DUMITREL                               SECRETARUL JUDETULUI, 
                                                                                                                       MARIANA HURBEAN 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 24.09.2009     
Nr. 176 
 
 
 
 
 
 
      
                   



 
 
 
ROMANIA                   Anexa nr.1 
JUDETUL ALBA                      la Hotararea nr. 176 
CONSILIUL JUDETEAN                                 din data de 24.09.2009 

 
 
 
 

COMPONENTA 
COMISIEI TEHNICE JUDETEANE PENTRU URBANISM,  
AMENAJAREA TERITORIULUI SI LUCRARI PUBLICE 

 
 
 
Presedinte: CUCUI ALIN FLORIN – vicepresedinte Consiliul Judetean Alba 
Secretar:   ing. ec. Gligor Mihaela – consilier superior Consiliul Judetean Alba 
 
Membri :     
          Arh. Marginean Eugenia – arhitect sef Consiliul Judetean Alba 
          Ing. Popescu Dan Mihai – director executiv Consiliul Judetean Alba 
 Ing. Metea Arghir – consilier superior Consiliul Judetean Alba 

Arh. Coman Voichita - consilier superior Consiliul Judetean Alba 
 Ing. Perta Floare – sef serviciu Consiliul Judetean Alba 
 Arh. Ciorobatca Mioara – Biroul de proiectare S.C. STRAJAN S.R.L.  
          Arh. Strajan Ioan – Biroul de proiectare S.C. STRAJAN S.R.L. 
          Arh. Barbieri Marius – S.C. CAPITEL PROIECT S.R.L. 
          Arh. Fleschin Stelian – S.C. DOMAR S.R.L.. 
          Arh. Lancranjan Franchini Gheorghe Corneliu – S.C. Lancranjan Franchini Gheorghe LE  
          Arh. Harda Doina Emilia –S.C. PROIECT ALBA S.A. 
          Arh. Ivinis Liana Teodora – S.C.IVINIȘ S.R.L. 
  Arh. Enache Laura Ioana – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ 
 Ing. Gheberta Vasile – director S.C. Instalatorul S.A. 
           Ing. Retegan Dorin – director Oficiul  de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba 
            Ing. Barbat Doina – sef serviciu Agentia de Protectia Mediului Alba 
 Dr. Vacaru Ileana – medic primar Autoritatea de Sanatate Publica Alba 
 Arhg. Constantin Inel – director adjunct Muzeul  National al Unirii Alba Iulia 
 Ing. Bumb Manuela – S.C. E.ON Gaz Romania – Sucursala Alba Iulia 
 Ing. Hategan Gheorghe – inginer sef S.C. ” APA – CTTA” Alba 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ROMANIA         Anexa nr. 2 
JUDETUL ALBA             la Hotărârea nr. 176 
CONSILIUL JUDETEAN                       din data de 24.09.2009 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTUL 
 de functionare al “Comisiei tehnice judetene de  

amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice” 
 
 
1. Atributiile comisiei tehnice judetene de amenajarea teirtoriului, urbanism si lucrari publice : 

a). avizeaza strategia si politicile de amenajarea teritoriului si de urbanism, propuse prin studii de specialitate 
pentru teritoriul administrativ al judetului; 
b). analizeaza si avizeaza documentatiile de amenajarea teritoriului si de urbanism, care potrivit Legii nr. 
350/2001,  sunt in competenta ei de avizare. 

• Plan de amenajare a teritorului: 
- judetean; 
- interorasenesc ; 
- intercomunal; 

• Plan urbanistic general: 
- municipiu; 
- oras; 
- municipii, orase si comune ce include statiuni balneare/turistice declarate; 

• Plan urbanistic zonal: 
- zona centrala a municipiului si alte zone functionale de interes; 
- zona centrala a orasului precum si alte zone functionale de interes; 
- zone protejate ori asupra carora s-a instituit un tip de restrictie, precum si cele care 
depasesc limita unei unitati administrativ - teritoriale; 

• Plan urbanistic de detaliu : 
- imobile clasate in lista monumentelor istorice si cele care se amplaseaza in zone 
protejate. 

 c). realizeaza dialogul profesional si tehnic favorizand parteneriatul public-privat, cu societatea civila, 
inclusiv cu organizatiile neguvernamentale profesionale in domeniu, poate propune consultari publice prealabile 
avizarii documentatiilor. 
 d). avizeaza studii de fezabilitate pentru investitii publice. 
 2. Functionarea comisiei. 
 Convocarea membriilor se face de catre secretarul comisiei cu trei zile inaintea datei in care se tine 
sedinta. 

Inaintea fiecarei sedinte,  documentatiile supuse dezbaterii vor fi puse la dispozitia membriilor comisiei 
pentru consultare, de catre secretarul acesteia. 
 Comisia se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, functie de volumul lucrarilor supuse 
dezbaterii si avizarii. 
 Comisia poate delibera în prezenta a două treimi din numărul de membri. 
 Avizarea  documentatiilor se face prin votul majoritătii prezenti la sedinta comisiei. 
 Membrii autori de documentatii nu pot vota la avizarea propriilor lucrari. 
 Documentatiile se prezinta comisiei de autorii lor sau in cazuri exceptionale de catre secretarul comisiei. 
 La sedintele comisiei, in functie de documentatiile supuse analizei vor fi invitati beneficiarii acestora, 
reprezentantii consiliilor locale interesate si reprezentanti ai altor institutii publice. 
 Continutul deliberarilor si concluziilor comisiei vor fi notate de catre secretarul acesteia intr-un registru, 
concluziile urmand a fi mentionate in procesul verbal de avizare. 

Avizele date de Comisia tehnica judeteana de amenajare a teritoriului, urbanism si lucrari publice se 
supun deliberarii si aprobarii Consiliului judetean, pentru documentatii de amenajarea teritoriului si urbanism si 
pentru studiile de fezabilitate pentru investitiile publice de interes judetean. 
 Presedintele comisiei poate propune Consiliului judetean modificarea componentei comisiei atunci cand 
unii membrii absenteaza repetat sau dupa caz, nu mai pot face parte din aceasta. 


	REGULAMENTUL

