
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reorganizării și actualizării Regulamentului de funcționare a  

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism  

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 ianuarie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării și actualizării Regulamentului de 

funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism; 

  - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării și 

actualizării Regulamentului de funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism; 

- raportul de specialitate nr. 517 din 14.01.2016 al Arhitectului șef; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică; 

Văzând adresa nr. 381/11 ianuarie 2016 emisă de Ordinul Arhitecților din România; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, 

potrivit anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă actualizarea Regulamentului de funcționare al Comisiei tehnice de 

amenajare a teritoriului şi urbanism, potrivit anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 

prevederile Hotărârii Consiliului județean Alba nr. 104 din data de 21 aprilie 2011. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, persoanelor desemnate în 

cadrul comisiei, Direcţiei Tehnice și Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism din aparatul  

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

   PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL 

                         Contrasemnează, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                     Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

Nr. 7 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2016 



Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 7 din data de 28 ianuarie 2016 

 

 

 

 

 

COMPONENȚA NOMINALĂ A 

COMISIEI TEHNICE DE  

AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 

 

 

 

Membrii comisiei: 

  

Străjan Ioan      – arhitect 

Barbieri Marius     – arhitect 

Fleschin Stelian     – arhitect 

Lăncrănjan Franchini Gheorghe Corneliu – arhitect 

Mărginean Eugenia     – arhitect 

Mirea Iulian      – arhitect 

Iviniș Liana Teodora    – arhitect 

Călin Hedviga     – arhitect 

Freund – Fleschin Zsolt    – arhitect 

Gheberta Vasile     – inginer 

Retegan Dorin     – inginer 

Inel Constantin      – arheolog 

Haţegan Gheorghe     – inginer  

   

 

Secretarul comisiei:    

 

ing. ec. Gligor Mihaela – Simona   – consilier,  Consiliul Judetean Alba 

   

 

 

   PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL 

                         Contrasemnează, 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                     Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

 Alba nr. 7 din data de 28 ianuarie 2016 

 

 

R E G U L A M E N TUL 

DE FUNCŢIONARE AL COMISIEI TEHNICE  

DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 

  

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, constituită la nivelul 

Consiliului Județean Alba și sub coordonarea președintelui Consiliului județean Alba, în temeiul 

art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare, este organ consultativ cu atribuții de avizare, expertizare tehnică și 

consultanță care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului șef.  

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism fundamentează din punct 

de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului şef pe baza avizelor emise anterior de instituţiile 

competente şi a avizelor pentru studiile de fundamentare sau cercetările prealabile.  

 

II. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism este alcătuită din specialişti din 

domeniul amenajării teritoriului şi urbanism, monumentelor istorice, ingineri de reţele edilitare şi 

transport.  

Comisia se întruneşte ori de câte ori este necesar, la sediul Consiliului Judeţean Alba, la 

convocarea secretarului comisiei.  

Secretariatul este asigurat de structura de specialitate din subordinea Arhitectului șef.  

Comisia funcţionează în şedinţe în plen. Lucrările şedinţei sunt conduse de Arhitectul şef 

sau înlocuitorul de drept al acestuia.  

Şedinţa este legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor comisiei. Deciziile sunt 

legal adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism fundamentează din punct de vedere 

tehnic emiterea Avizului Arhitectului şef, pe baza avizelor emise anterior de instituţiile 

competente.  

Avizul Arhitectului şef este un aviz tehnic care înglobează și corelează punctele de vedere 

ale instituțiilor avizatoare competente, menționate în Certificatul de urbanism. Acest aviz se emite 

pe baza concluziilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism.  

La şedinţele de avizare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism nu pot 

participa la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor al documentaţiilor - proiectelor, 

supuse avizării.  

La sedintele comisiei, în funcție de documentațiile supuse analizei pot fi invitați 

beneficiarii acestora, reprezentanâii consiliilor locale interesate și reprezentanți ai altor instituții 

publice. 

Arhitectul şef poate propune Consiliului județean modificarea componenței comisiei atunci 

când funcționarea eficientă a comisiei o impune. 

Toate documentațiile de urbanism care se vor supune avizării, se vor realiza în format 

digital și format analogic, la scară adecvată, în funcție de tipul documentației. 

 

III. ATRIBUŢII 

 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism fundamentează din punct de vedere 

tehnic emiterea avizului arhitectului-şef, pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism, inclusiv pentru studiile de fundamentare sau cercetările prealabile, în conformitate cu 

competenţele de avizare ale Consiliului Judeţean Alba, stabilite prin Anexa nr. 1 la Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel:  

 

 



1. Documentații de amenajare a teritoriului:  

PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL (PATZ) 

- PATZ: regional, interjudețean, interorășenesc, intercomunal, metropolitan, periurban al 

principalelor municipii și orașe, zonal pentru localitățile care cuprind monumente, ansambluri sau 

situri înscrise în Lista monumentelor istorice;  

- PATZ pentru localitățile care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului 

mondial;  

- PAT Județean. 

  

2. Documentații de urbanism:  

PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG) 

-  PUG și regulament local aferent acestuia pentru municipii, orașe, comune;  

- PUG și regulament local aferent acestuia pentru municipii, orașe și comune ce includ 

stațiuni balneare/turistice declarate;  

- PUG și regulament local aferent acestuia pentru municipii, orașe și comune care cuprind 

monumente, ansambluri sau situri înscrise în Lista monumentelor istorice;  

- PUG și regulament local aferent acestuia pentru localități care cuprind monumente 

istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial. 

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) 

- PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zona centrală a municipiului;  

- PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zona centrală a orașului, satului, 

precum și alte zone funcționale de interes;  

- PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone protejate ori asupra cărora s-a 

instituit un tip de restricție, prin acte normative sau documentații de urbanism, precum și cele care 

depășesc limita unei unități administrativ teritoriale;  

- PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone construite protejate ori zone care 

cuprind monumente, ansambluri sau situri înscrise în Lista monumentelor istorice și zonele lor de 

protecție;  

- PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone situate în extravilanul 

municipiilor, orașelor, comunelor;  

- PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone protejate care cuprind 

monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;  

- PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone turistice de interes național, 

respectiv zone montane și alte categorii de teritorii stabilite prin acte normative, în vederea 

asigurării condițiilor de dezvoltare durabilă și de păstrare a identității locale, inițiate de Guvern. 

 

3. Studii de fundamentare sau cercetări prealabile  
 

IV. SECRETARIATUL TEHNIC 

 

Activitatea de secretariat a comisiei este asigurată de structura de specialitate din 

subordinea Arhitectului şef al Consiliului Judeţean Alba.  

Secretariatul tehnic are următoarele atribuţii:  

- verifică documentaţiile ce se supun analizării în plenul comisiei în conformitate cu 

conţinutul cadru al documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, pentru categoriile 

prevăzute în Anexa nr. 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- convoacă membrii comisiei cu cel puţin 3 zile înaintea datei în care este programată 

şedinţa; 

- întocmeşte ordinea de zi a şedinţei;  

- organizează şedinţele de lucru ale comisiei;  

- întocmeşte fişele de vot pentru toţi membrii comisiei;  

- redactează Avizul Arhitectului șef;  

- ţine evidenţa avizelor emise şi a documentaţiilor care stau la baza emiterii acestora, le 

arhivează pe cele ce au depăşit termenul de 2 ani de la emitere. 
   PREŞEDINTE,                                Contrasemnează        

  Ion  DUMITREL     SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                                                                            

                                                                                                            Vasile BUMBU  


