
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reorganizării Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului  

şi Urbanism  a Județului Alba și a Regulamentului de organizare şi funcționare a  

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Județului Alba  

 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 20 martie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului şi Urbanism a Județului Alba și a Regulamentului de organizare şi funcționare a 

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Județului Alba; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea reorganizării 

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Județului Alba și a Regulamentului 

de organizare şi funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a 

Județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 5193/2 martie 2020 al Direcției amenajarea teritoriului şi 

urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare: 

- adresa nr. 16813/2019 privind recomandarea asociaţiilor profesionale din domeniul 

amenajării teritoriului, urbanismului, respectiv al Ordinului Arhitecţilor din România - Filiala 

Alba, înregistrată  la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17482 /2019; 

-  adresa nr. 1013/2019 emisă de Direcţia Judeţeană Pentru Cultură Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17135/2019; 

- adresa nr. 4933/26 februarie 2020 a Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

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

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

Având în vedere prevederile: 

-  art. 173 alin. 1 lit. f  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- art. 4 și art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi 

Urbanism a Județului Alba , conform anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  



Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Județului Alba, conform 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. 121 din 14 aprilie 2017. 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Direcţia amenajarea 

teritoriului şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și de 

către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Județului Alba. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, 

Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, Ordinului Arhitecţilor din România - Filiala Alba, 

Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției 

amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 52 

Alba Iulia, 20 martie 2020 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 

139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 32 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 



Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Alba  

nr. 52/20 martie 2020 

 

 

 

COMPONENȚA NOMINALĂ A 

COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI  

ŞI URBANISM A JUDEȚULUI ALBA 

 

 

 

Membrii comisiei:  

Ioan STRĂJAN  - arhitect, Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala teritorială Alba  

Barbieri Marius BARBIERI - arhitect, Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala teritorială 

Alba  

Doina HARDA   - arhitect, Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala teritorială Alba 

Stelian FLESCHIN  - arhitect, Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala teritorială Alba 

Vlad STRĂJAN  - arhitect, Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala teritorială Alba 

Eugenia MĂRGINEAN  - arhitect, Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala teritorială Alba  

Iulian  MIREA  - arhitect, Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala teritorială Alba 

Liana Teodora IVINIŞ  - arhitect, Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala teritorială Alba 

Hedviga CĂLIN  - arhitect, Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala teritorială Alba 

Zsolt FREUND-FLESCHIN - arhitect, Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala teritorială  

    Alba 

Alexandru DAMIAN - arhitect, Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala teritorială Alba 

Alexandru ROMANIŢAN - arhitect, Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala teritorială Alba 

Marius BUDUŞAN  - arhitect 

Amalia MĂRGINEAN - consilier asistent,  Direcţia amenajarea teritorilului şi urbanism  

    din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

Daniel-Marcel OPREAN-CRAŞOVEANU - consilier asistent, Direcţia amenajarea teritorilului  

    şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului  

    Judeţean Alba  

Vasile GHEBERTA  - director, S.C. Instalatorul S.A. 

Cornelia BABA  - director executiv, Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate  

    Imobiliară Alba 

Gabriel Tiberiu RUSTOIU - director executiv, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 

Matei DRÂMBĂREAN - director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba 

Gheorghe HAŢEGAN  - director tehnic, S.C. APA CTTA ALBA  

Angela Monica MARCU - consilier asistent -  Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul  

    aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

Secretarul comisiei: 

ing. ec. Mihaela - Simona GLIGOR - consilier asistent -  Direcţia amenajarea teritorilului şi  

    urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului  

    Judeţean Alba 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

                 

 



Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Alba  

nr. 52/20 martie 2020 

R E G U L A M E N T U L 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI TEHNICE  

DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM A JUDEȚULUI ALBA 

  

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. (1) Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Județului 

Alba este entitate fără personalitate juridică, constituită la nivelul Consiliului Județean Alba, în 

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

modificările şi completările ulterioare, sub coordonarea președintelui Consiliului Județean Alba, 

denumită în continuare  ,, C.T.A.T.U” / ,,comisia” . 

  (2) C.T.A.T.U se constituie ca organ consultativ cu atribuții de analiză, 

expertizare tehnică și consultanță care asigură fundamentarea din punct de vedere tehnic 

emiterea avizului Arhitectului şef al județului Alba - autoritatea tehnică în domeniul amenajării 

teritoriului şi urbanismului din cadrul administraţiei publice judeţene . 

   (3) Avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic care înglobează şi corelează 

punctele de vedere ale instituţiilor avizatoare competente. 

  (4) Comisia îşi desfăşoară activitatea la sediul unităţii administrativ-teritoriale - 

Judeţul Alba, în municipiul Alba Iulia, str. IIC Brătianu, nr. 1, judeţul Alba. 

Art. 2. Comisia are ca scop îmbunătăţirea calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea 

spaţială durabilă. 

 

CAPITOLUL II. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 

Art. 3. (1) Componenţa nominală a Comisiei şi regulamentul de organizare şi funcţionare 

al acesteia se aprobă de Consiliul Judeţean Alba, pe baza recomandărilor asociaţiilor 

profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, monumentelor istorice, 

arheologiei, sociologiei, economiei, geografiei, construcţiilor şi ale arhitectului-şef, cu asigurarea 

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

potrivit legii. 

  (2) Comisia este formată din specialişti atestaţi din domeniul urbanismului, 

arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, precum şi din domeniul sociologiei, economiei, 

geografiei, ingineri constructori, ingineri de reţele edilitare, transport. 

  (3) Componenţa nominală a Comisiei se aprobă, în baza desemnărilor transmise 

de către autorităţile, instituţiile şi operatorii economici, la cererea Consiliului Judeţean Alba.  

 (4) Comisia funcţionează sub coordonarea Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba şi este compusă dintr-un număr de 21 de membri, conform anexei nr. 1 a hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba.                          

              (5) La lucrările Comisiei pot participa în calitate de invitaţi şi:  

 - preşedintele Consiliului Judeţean Alba 

 - vicepreşedinții Consiliului Judeţean Alba 

 - primarii unităţilor administrativ teritoriale pe teritoriul cărora se realizează proiectele 

prezentate 

 - proiectanţii lucrărilor prezentate  

 - beneficiarii lucrărilor prezentate. 

Art. 4. 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. 

   Art. 5. Comisia se întruneşte, de regulă o dată pe lună, sau ori de câte ori este necesar, la 

sediul Consiliului Judeţean Alba, la convocarea secretarului comisiei.  

Art. 6.  (1) Comisia funcţionează în şedinţe în plen.  

(2) Lucrările şedinţei sunt conduse de Arhitectul şef sau înlocuitorul de drept al 

acestuia.  

(3) Şedinţa se desfășoară legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor 

comisiei în funcție.  



(4) Prezența membrilor comisiei la ședințele comisiei în ziua și la ora stabilită este 

obligatorie, cu excepția cazului când aceștia absentează motivat. În cazul în care nu se poate 

asigura cvorumul necesar, ședința se va organiza la o dată ulterioară, reluându-se procedura de 

convocare de către secretarul comisiei.   

(5) Deciziile sunt legal adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenți. 

Art. 7. Arhitectul şef poate propune Consiliului Județean Alba modificarea componenței 

comisiei atunci când funcționarea eficientă a comisiei o impune, cât şi pentru absența nemotivată 

a membrilor comisiei mai mult de 3 ori consecutiv. 

Art. 8.  Secretariatul este asigurat de către structura de specialitate din subordinea 

Arhitectului șef. 

Art. 9. 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.  

Art. 10. (1) Susținerea documentațiilor în fața comisiei se va realiza obligatoriu de către 

șeful de proiect/autorul/coordonatorul de proiect. 

           (2) La şedinţele de avizare ale C.T.A.T.U nu pot participa la luarea deciziei 

membrii care au calitatea de autor/coautor, coordonator, conducător  al documentaţiilor - 

proiectelor prezentate. 

Art. 11.  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.  

Art. 12. Se pot prezenta în ședință numai documentații de amenajare a teritoriului și 

urbanism complete întocmite potrivit prevederilor normative și pentru care s-au obținut avizele 

conform legislației în vigoare privind avizarea acestor documentații solicitate prin ,,Certificatul 

de urbanism”.  

Art. 13. Pentru a fi analizate în ședință documentațiile de amenajare a teritoriului și 

urbanism vor fi înregistrate la registratura generală a Consiliului Județean Alba. 

Art. 14. (1) Solicitantul depune cerere pentru emiterea Avizului arhitectului şef al 

Judeţului Alba, pentru lucrările instrumentate de Comisie, care se înregistrează la registratura 

generală a Consiliului Județean Alba şi se transmite structurii de specialitate din subordinea 

Arhitectului Şef al Judeţului Alba.  

           (2) Documentaţiile de urbanism se depun în format analogic şi în format digital 

(*.pdf, *.doc/ *.jpg/ *.dwg), la scara adecvată, în funcţie de tipul documentaţiei, pe suport 

topografic vizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, realizat în coordonate în 

sistemul naţional de referinţă Stereo 70, actualizat. 

          (3) Structura de specialitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba verifică dacă documentaţia depusă 

este completă şi/sau conformă. În situaţia în care documentaţia este incompletă sau neconformă, 

aceasta se returnează solicitantului sau se solicită completări în maxim 30 zile de la data 

înregistrării, cu menţionarea în scris a neconformităţilor şi a elementelor necesare completării 

acesteia. 

          (4) În şedinţele Comisiei se pot prezenta numai documentaţiile complete. Acestea 

vor avea toate piesele stabilite prin acte normative, solicitările anterioare ale Comisiei, precum şi 

toate avizele necesare. Condiţiile din avizele obţinute vor fi obligatoriu introduse în 

documentaţie. Aceasta va fi întocmită, semnată şi ştampilată conform legii. 

          (5) Documentațiile care vor fi supuse avizării vor fi transmise membrilor comisiei 

în format electronic membrilor, pe adresele de e-mail furnizate de către aceștia. 

          (6) Membrii comisiei au obligația de a studia în prealabil documentațiile supuse 

avizării pentru stabilirea unui punct de vedere asupra calității și legalității acestora până la data 

ședinței comisiei. 

Art. 15. Se pot prezenta în ședința comisiei și documentații complexe în curs de elaborare 

cu scop de consultare. 

Art. 16.  Avizarea reprezintă procedura de analiză şi exprimare a punctului de vedere al 

arhitectului şef, având ca obiect analiza soluţiilor funcționale, ori a altor elemente prezentate prin 

documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, concretizata printr-un act (aviz 

favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic şi obligatoriu. 



        Art. 17. (1) După analizarea în şedinţă a documentaţiilor prezentate comisia poate face  

propuneri şi recomandări privind avizarea/respingerea/amânarea/ completarea documentaţiilor 

după caz, sau poate exprima puncte de vedere. Membrii comisiei îşi exprimă propunerea 

individual, prin vot pe Fișa de vot pregătită pentru aceasta. 

         (2) 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 pentru îndeplinirea condiţiilor, respectiv completarea documentaţiei.  

        (3) Rezultatul analizării documentaţiilor se comunică în scris beneficiarului şi 

cuprinde,fie avizul Arhitectului şef şi documentaţia depusă, fie solicitări de 

completare/modificare a acesteia. 

                   (4) 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.  

Art. 18. 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 analiză în cadrul Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului şi urbanism. 

Art. 19.  (1) Avizele se emit în trei exemplare, unul rămâne la Consiliul Județean Alba 

însoţit de un exemplar din documentația completă - vor fi vizate spre neschimbare regulamentul 

local de urbanism şi planşa de reglementări urbanistice), un exemplar se transmite beneficiarului 

şi un exemplar se va transmite unităţilor administrativ teritoriale pe teritoriul cărora se realizează 

proiectele prezentate pentru a fi supusă aprobării în consiliul local. 

            (2) Pentru documentațiile care vor primi aviz nefavorabil, adresa de înaintare către 

inițiator va fi însoțită de avizul emis de Arhitectul şef în care se vor menţiona motivele 

respingerii la avizare şi un exemplar din documentație.  

            (3) In situaţia avizului nefavorabil, inițiatorul poate redepune documentația 

modificată/completată pentru o nouă analiză în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi 

urbanism.  

           (4) Se va institui un registru de evidență a avizelor si a avizelor emise în care vor fi 

înscrise: numărul avizului, tipul documentației supuse avizării, adresa imobilului, numele si 

prenumele inițiatorului/proiectant, data eliberării avizului, numele si prenumele persoanei care 

solicita eliberarea avizului. 

 

CAPITOLUL III ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 

Art . 20. (1) Comisia are următoarele atribuţii:  

       a.) fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-şef pe baza 

avizelor emise anterior de instituţiile competente şi a deciziei structurii de specialitate din cadrul 

autorităţii locale, desemnată să emită avizul pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi 

urbanism, precum şi pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile.  

       b.) urmăreşte preluarea reglementărilor stipulate în documentaţiile de urbanism şi 

amenajarea teritoriului aprobate anterior (Planuri urbanistice generale, Planuri urbanistice 

zonale, Planuri urbanistice de detaliu, etc.); 

       c.) urmăreşte preluarea punctelor de vedere ale instituţiilor avizatoare competente în 

conţinutul documentaţiilor supuse analizării;  

       d.) verifică şi analizează documentaţiile din punct de vedere al conţinutului cadru al 

documentaţiilor de urbanism şi al respectării legislaţiei şi normativelor în vigoare în domeniu; 

       e.) propune doar recomandări în anumite situaţii, conform reglementărilor legale 

aprobate, nefiind abilitată să ofere soluţii la proiectele prezentate; 

       f.) avizează documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism ce 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; 

       g.) fundamentează emiterea avizului pentru categoriile de lucrări prevăzute în anexa nr. 1 

a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare, după cum urmează:  



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. 

- PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL pentru localitățile care cuprind 

monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial. 

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.  

 -  Plan Urbanistic General și Regulament local aferent acestuia pentru municipii, orașe, 

comune;  

- Plan Urbanistic General și Regulament local aferent acestuia pentru orașe și comune ce 

includ stațiuni balneare/turistice declarate;  

- Plan Urbanistic General 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. 

 - Plan urbanistic zonal și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru părţi din zona 

centrală a municipiului;  

   - Plan urbanistic zonal și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zona centrală a 

orașului, satului, precum și alte zone funcționale de interes;  

  - Plan urbanistic zonal 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;  

  - Plan urbanistic zonal și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone construite 

protejate ori zone care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;  

  - Plan urbanistic zonal și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru părţi din zonele 

protejate ori asupra căruia  s-a instituit un tip de restricţie prin acte normative sau documentaţii 

de urbanism, precum şi pentru cele care depăşesc limita unei unităţi administrativ teritoriale;  

  - Plan urbanistic zonal și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone care cuprind 

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

  - Plan urbanistic zonal 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; 

 - Plan urbanistic zonal și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru părţi 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; 

 - Plan urbanistic zonal și regulamentul aferent acestuia întocmit pentru zone situate în 

extravilanul municipiilor, oraşelor şi comunelor; 

   

CAPITOLUL IV. SECRETARIATUL TEHNIC 

 

Art. 22. Activitatea de secretariat a comisiei este asigurată de structura de specialitate din 

subordinea Arhitectului şef al Consiliului Judeţean Alba.  

Art. 23.  Secretariatul Comisiei are următoarele atribuţii: 

 a.) primeşte, studiază şi analizează documentaţiile supuse avizării pentru stabilirea unui 

punct de vedere asupra calităţii si legalităţii acestora și editează fișele care conțin sintetic 

documentația și avizele obținute potrivit Certificatului de urbanism pentru fiecare documentație 

în parte;  



b.) solicită avizul prealabil al primarului pentru investiţiile prevăzute de art. 32 alin. 1  lit. 

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

completările ulterioare;  

c.) întocmește adresele de restituire (cu menţionarea motivelor) şi returnează 

inițiatorilor/proiectanților documentaţiile care sunt incomplete, nu respectă condiţiile impuse de 

legislaţia în vigoare privind avizarea documentațiilor de urbanism şi nu sunt însoţite de 

avizele/acordurile emise in prealabil de organismele teritoriale interesate solicitate prin 

certificatul de urbanism;  

d.) după verificarea documentațiilor din punct de vedere a metodologiei de elaborare și a 

conținutului – cadru întocmeşte lista cu lucrările propuse pentru avizare;  

e.) întocmeşte Fișa fiecărei lucrări analizate şi apoi le supuse dezbaterii în comisie;  

f.) asigură procedurile de convocare a membrilor comisiei şi a invitaţilor;  

g.) ţine evidenţa listelor cu persoanele convocate şi a listelor de prezenţă a membrilor 

comisiei şi a invitaţilor la lucrările şedinţelor de avizare;  

h.) pregăteşte suportul informatic pentru documentaţiile supuse avizării şi asigură 

logistica (laptop, retroproiector, etc.) necesară prezentării acestora în şedințele comisiei  

 i.) asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei, întocmește și înmânează membrilor comisiei la 

începutul fiecărei ședințe, fișa de vot, unde se consemnează rezoluția adoptată de fiecare membru 

și motivul opțiunii care votează împotrivă sau se abțin (după caz). Aceste fișe de vot completate 

și semnate se vor înainta secretariatului pentru a fi atașate dosarului de evidență a ședințelor 

comisiei. 

 j.) întocmeşte notificările pentru completarea documentaţiilor cu recomandările propuse 

de comisie şi însuşite de Arhitectul şef;  

k.) redactează avizele comisiei, punctele de vedere, adresele de restituire, după caz, şi alte 

documente aferente activităţii comisiei;  

l.) asigură transmiterea avizelor către beneficiar şi unităţii administrativ teritoriale pe 

teritoriul cărora se realizează investiţia propusă prin documentaţia de urbanism însoțite de 

Regulamentul de urbanism și de Planșa de reglementări urbanistice vizate spre neschimbare; 

m.) urmăreşte completarea documentaţiei cu actele solicitate în completare;  

n.) ține la zi registrele cu Avizele emise de Arhitectul sef; 

o.) asigură evidenţa şi arhivarea documentaţiilor supuse analizei comisiei. 

 

CAPITOLUL V. DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 24. Avizele comisiei vor fi eliberate cu sau fără condiții și vor fi semnate de către 

Arhitectul șef al Județului Alba, conform formularului F7 din Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare 

a documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice nr. 233/26 februarie 2016. 

Art. 25. La data intrării în vigoare a prezentul Regulament își încetează aplicabilitatea 

orice dispoziție anterioară cu privire la organizarea și funcționarea comisiei și a secretariatului 

acesteia 

Art. 26. Prezentul Regulament este întocmit conform prevederilor incidente din Legea 

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

ulterioare, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului 

general de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare, Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi 

actualizare a documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice nr. 233/26 februarie 2016, Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii aprobate 

prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/12 octombrie 2009, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 


