
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, publică, în data de 14 aprilie 2017; 

  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. 5567 din 27 martie 2017 al Arhitectului șef al Județului 

Alba; 

Luând în considerare: 

- adresa nr. 461 din 20 februarie 2017 emisă de Ordinul Arhitecților din România; 

- adresa nr. 38 din 17 februarie 2017 emisă de Registrul Urbaniştilor din România - 

Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest Cluj Napoca; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil 

al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

 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. Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani, iar membrii nu pot fi desemnaţi mai 

mult de două mandate. 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 

prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 7 din 28 ianuarie 2016. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba 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, Președintelui Consiliului Județean Alba, Arhitectului șef 

al Județului Alba, persoanelor nominalizate în cadrul comisiei, Direcției juridică și relații 

publice, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului  de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

                                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU       

 

 

  

Nr. 121 

Alba Iulia, 14 aprilie 2017 



Anexa nr. 1 la Hotararea  

 Consiliului Județean Alba nr. 121 din 14 aprilie 2017 

 

 

 

 

 

COMPONENȚA NOMINALĂ A 

COMISIEI TEHNICE DE  

AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 

 

 

 

Membrii comisiei: 

  

Ioan STRĂJAN      – arhitect 

Doina  HARDA     – arhitect 

Stelian FLESCHIN     – arhitect 

Vlad STRĂJAN      – arhitect 

Eugenia MĂRGINEAN    – arhitect 

Iulian MIREA     – arhitect 

Liana Teodora IVINIȘ    – arhitect 

Hedviga CĂLIN      – arhitect 

Zsolt FREUND-FLESCHIN   – arhitect 

Andrei MĂRGINEAN    - arhitect 

Alexandru DAMIAN    - urbanist 

Vasile  GHEBERTA     – inginer 

Dorin  RETEGAN     – inginer 

Constantin INEL       – arheolog 

Gheorghe HAȚEGAN    – inginer  

   

 

Secretarul comisiei:    

 

ing. ec. Mihaela – Simona GLIGOR  – consilier,  Consiliul Județean Alba 

   

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Hotararea  

 Consiliului Județean Alba nr. 121 din 14 aprilie 2017 

 

 

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, 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 analiza, 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.  

Comisia  are ca  scop îmbunătăţirea calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea spaţială 

durabilă. 

 

II. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 

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

domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, monumentelor istorice, ingineri de reţele 

edilitare şi de transport. Componenţa nominală şi regulamentul de funcţionare a comisiei  se 

aprobă de Consiliul Judeţean Alba, prin hotărâre, la propunerea preşedintelui, pe baza 

nominalizărilor asociaţiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, 

construcţiilor, instituţiilor de învăţământ superior şi ale arhitectului-şef, cu asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

potrivit legii.  

Mandatul comisiei este de 4 ani, iar membrii nu pot fi desemnaţi mai mult de două 

mandate.  

Pentru evitarea conflictelor de interese, la începerea mandatului, membrii comisiei 

tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism trebuie să semneze o declaraţie pe propria 

răspundere prin care se obligă ca, pe perioada exercitării mandatului, să nu încheie sau să nu 

execute contracte de achiziţii publice cu autoritatea publică judeţeană din a cărei comisie fac 

parte şi să se abţină de la vot în cadrul procedurilor de avizare în cazul în care au participat la 

elaborarea unei documentaţii depuse spre analiza la comisia din care fac parte. 

Semnarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage 

responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, 

pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. 

   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 şi nu se 

supune deliberării Consiliului Judeţean Alba. 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 ședintele comisiei, în funcție de documentațiile supuse analizei pot fi invitați 

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

publice. 

Arhitectul şef poate propune Consiliului JudețeanAlba modificarea componenței comisiei 

atunci când funcționarea eficientă a comisiei o impune. 

Arhitectul-şef desfăşoară o activitate de interes public, ale cărui scopuri principale sunt 

dezvoltarea durabilă a comunităţii, coordonarea activităţilor de dezvoltare teritorială, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu şi a calităţii arhitecturale la nivelul 

unităţii administrativ-teritoriale.   

Toate documentațiile de urbanism care se vor supune spre analiza comisiei vor fi realizate 

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

            După analizarea în şedinţă a documentaţiilor prezentate, comisia poate face  propuneri şi 

recomandări privind avizarea/respingerea/amânarea documentaţiilor după caz, sau  poate 

exprima puncte de vedere.  Membrii comisiei își exprimă propunerea individual, prin vot pe 

buletinele pregătite pentru aceasta. 

Comisia poate propune şi avizarea documentaţiei cu condiţii, respectiv emiterea avizului 

arhitectului şef după completarea documentaţiei cu completările solicitate. În acest caz se va 

stabili un termen de maxim 30 zile pentru îndeplinirea condiţiilor, respectiv completarea 

documentaţiei. Dacă în termenul stabilit nu se depun completările solicitate sau nu sunt 

îndeplinite toate condiţiile, documentaţia va fi restituită, urmând a se prezenta într-o şedinţă 

ulterioară, doar după îndeplinirea condiţiilor.  

În cazul în care, în cadrul procedurii de avizare, se obţine un aviz care modifică soluţia 

urbanistică şi care este diferit de celelalte avize deja obţinute, se impune solicitarea şi obţinerea 

tuturor avizelor conform soluţiei urbanistice modificată, anterior depunerii documentaţiei la 

Consiliul Judeţean Alba spre analiza in cadrul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și 

urbanism. 

 

III. ATRIBUŢII 

 

Comisia are atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultare. 

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:  

Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism se elaborează de către colective 

de specialitate, conduse de specialişti cu drept de semnătură, şi se semnează pe toate piesele 

scrise şi desenate de persoanele care le-au elaborat, în limitele dreptului de semnătură legal 

obţinut, respectiv pentru elaborarea unor secţiuni de specialitate sau pentru coordonarea 

documentaţiei.   

  

1. Documentații de amenajare a teritoriului:  

PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL (PATZ) - Documentaţiile de 

amenajare a teritoriului cuprind propuneri cu caracter director ce stabilesc strategiile şi direcţiile 

principale de evoluţie a unui teritoriu la diverse niveluri de complexitate. Ele sunt detaliate prin 

reglementări specifice în limitele teritoriilor administrative ale municipiilor, oraşelor şi 

comunelor. 

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

mondial;  

 

2. Documentații de urbanism:  

PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG) - Planul urbanistic general are atât caracter 

director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de 



planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de 

dezvoltare.  

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

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

balneare/turistice declarate;  

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

istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;  

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) - Planul de amenajare a teritoriului zonal are rol 

director şi se realizează în vederea soluţionării unor probleme specifice ale unor teritorii. Prin 

Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la: regimul de construire, 

funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), 

procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă 

de limitele laterale şi posterioare ale parcelei. 

 - PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru părți din 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, în integralitatea 

lor;  

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

care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;  

  - PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru părți din zonele protejate ori asupra 

căruia  s-a instituit un tip de restricție prin acte normative sau documentații de urbanism, precum 

și pentru cele care depășesc limita unei unități administrativ teritoriale;  

  - PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone care cuprind monumente, 

ansambluri sau situri înscrise în Lista monumentelor istorice, în integralitatea lor; 

  - 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; 

 - PUZ și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru părți din 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; 

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

municipiilor, orașelor și comunelor; 

 

  3. Consultarea prealabilă a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism de la nivelul judeţului, înaintea emiterii avizului de iniţiere a documentaţiei de 

urbanism, întocmit de structura de specialitate condusă de arhitectul-şef al judeţului. 

Sunt supuse analizării comisiei solicitările de iniţiere a documentațiilor de urbanism de tip 

PUZ, solicitate prin certificatele de urbanism, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1 din 

Legea nr. 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare.  

Fundamentarea comisiei se concretizează prin propunerea  de  emitere/neemitere a avizului 

de iniţiere și condițiile stabilite pentru elaborarea documentației de urbanism. 

Prin avizul de iniţiere a elaborării planului urbanistic zonal, autoritatea publică competentă 

stabileşte următoarele: 

- teritoriul care urmează să fie studiat, ce cuprinde zona care urmează să fie reglementată 

prin planul urbanistic zonal şi zona de influenţă a acesteia, categoriile funcționale ale dezvoltării 

și eventualele servituți, indicatorii urbanistici obligatorii (limite minime și maxime), dotările de 

interes public necesare, asigurarea accesului pietonal și carosabil, parcaje, utilități, etc. 

 În cazul în care sunt depuse una sau două documentaţii de urbanism în vederea emiterii 

avizului de iniţiere, pentru rezolvarea operativă a solicitărilor, comisia va putea vota electronic 

pe fişe de vot care vor fi trimise de secretarul comisiei fiecărui membru. 

 

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 a Legii 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; 

- primeşte şi analizează documentaţiile; 

- întocmeşte adresele de notificare sau restituire pentru documentaţiile incomplete 

anterior analizării lor în comisie; 

- verifică documentaţiile din punct de vedere al metodologiei de elaborare și cadrului-

conţinut şi întocmeşte, după caz, lista cu observaţii sau referate de specialitate pentru 

documentaţiile complete; 

- întocmeşte programul cu ordinea de zi a şedinţei;  

- întocmeşte convocatorul, convoacă membrii comisiei, proiectanţii, reprezentanţii 

primăriilor și după caz  ai beneficiarilor; 

- organizează şedinţele de lucru ale comisiei;  

- întocmeşte fişele de vot pentru toţi membrii comisiei;  

- întocmeşte avizele tehnice,  avizele de iniţiere, punctele de vedere,  sau după caz 

adresele de restituire a documentaţiilor sau adresele de solicitare de completări, pe baza 

fundamentării comisiei şi a celor consemnate în  fişele de vot.  

- asigură transmiterea avizelor emise celor interesaţi (beneficiari şi unități administrativ 

teritoriale în vederea aprobării documentaţiei de urbanism); 

- 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; 

 - ţine la zi registrul cu avizele de iniţiere emise. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

 

  

 Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………………………………..…, 

domiciliat(ă) în……………………………………………………………………………………., 

str. ………………………………………………….…………………….………………………., 

nr. ………, bl. …….., sc …..., ap. ……., județul/sectorul ………………………., legitimat(a) cu 

B.I./C.I., seria ………., nr. …………….……, CNP …………………………………………….,  

membru în Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului 

Judeţean Alba, 

declar pe proprie răspundere că pe perioada exercitării mandatului, să nu închei sau să 

nu execut contracte de achiziţii publice cu autoritatea publică judeţeană din a cărei comisie fac 

parte şi să mă abţin de la vot în cadrul procedurilor de avizare în cazul în care am participat la 

elaborarea unei documentaţii depuse spre avizare la comisia din care fac parte.   

 

Întocmită pe propria răspundere, cunoscând faptul ca declarațiile inexacte sunt pedepsite 

conform legii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Data                                                                                                Semnătura, 

     …………………                                                                            ………………………...  

  


