
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

cu privire la înființarea Comisiei pentru Acord Unic în vederea emiterii avizelor  

şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna iulie 2021, 

 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la 

înființarea Comisiei pentru Acord Unic în vederea emiterii avizelor şi acordurilor necesare 

autorizării executării lucrărilor de construcţii; 

 Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 45 alin. 1
1
, alin. 1

3
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7
 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   - 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 din 12 octombrie 2009 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 modificările şi completările ulterioare 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă înființarea Comisiei de Acord Unic în vederea emiterii avizelor şi 

acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii, în structura Direcției 

amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Județean 

Alba, în vederea obținerii contra cost, în condițiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor și 

acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcții prin emiterea acordului unic, 

în baza documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare, însoțită 

de documentațiile tehnice de avizare, depuse în format electronic. ;  

 Art. 2. (1) Componența Comisiei de Acord Unic în vederea emiterii avizelor şi 

acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii este următoarea: 

 specialiști provenind din structura proprie a aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba, care asigură și secretariatul comisiei; 

 reprezentanții delegați ai tuturor administratorilor/furnizorilor de utilități publice 

urbane - avizatori; 

 reprezentanți împuterniciți ai serviciilor descentralizate ale administrației publice 

centrale în domeniile prevenirii și stingerii incendiilor, apărării civile și sănătății populației, 

prevăzute de lege; 

 reprezentanți ai altor instituții emitente de avize și acorduri relevante, după caz.  

        (2) Componența nominală a Comisiei de Acord Unic în vederea emiterii avizelor 

şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii se stabilește prin 

Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Alba, în baza comunicărilor transmise de 

entitățile prevazute la alin. 1. 

Art. 3.  (1) Comisia de Acord Unic în vederea emiterii avizelor şi acordurilor necesare 

autorizării executării lucrărilor de construcţii are următoarele atribuții principale: 

 primește prin intermediul secretariatului comisiei, documentațiile tehnice de avizare 

specifice, depuse în format electronic; 

 analizează documentațiile în conformitate cu legislația specifică în vederea emiterii 

avizelor / acordurilor;  



 în situațiile în care emitenții de avize/acorduri consideră necesare completări sau 

modificări ale documentației, Comisia de Acord Unic în vederea emiterii avizelor şi acordurilor 

necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii analizează solicitările în cauză și modul 

în care acestea infuențează condițiile tehnice impuse prin alte avize/acorduri și conduc la 

modificarea soluției, comunicând aceste  aspecte atât solicitantului, cât și avizatorilor afectați; 

 transmite secretariatului atât avizele obținute prin Comisia de Acord Unic în vederea 

emiterii avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii, cât şi 

propunerea de acord unic, în vederea informării solicitantului și continuării procedurii de 

autorizare a executării lucrărilor de construire. 

(2) Comisia de Acord Unic în vederea emiterii avizelor şi acordurilor necesare 

autorizării executării lucrărilor de construcţii are caracter permanent și își desfășoare 

activitatea, de regulă, prin procedură scrisă electronică, prin intermediul punctului unic de 

contact http://www.edirect.e-guvernare.ro, iar în situațiile în care se impune, prin reuniuni de 

lucru la sediul Consiliului Județean Alba. 

(3) Comisia de Acord Unic în vederea emiterii avizelor şi acordurilor necesare 

autorizării executării lucrărilor de construcţii se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru 

emiterea acordurilor unice, cu respectarea termenelor legale.  

(4) Secretariatul Comisiei de Acord Unic în vederea emiterii avizelor şi 

acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii are următoarele atribuții 

principale: 

 preia documentațiile și verifică respectarea condițiilor impuse în certificatul de 

urbanism depus de solicitanți. În situația în care documentația depusă nu respectă cerințele 

urbanistice care să permită continuarea procedurii de avizare-autorizare, returnează solicitantului 

documentația neconformă. În situația respectării condițiilor urbanistice, transmite documentațiile 

de avizare,  prin intermediul punctului unic de contact http://www.edirect.e-guvernare.ro, către 

fiecare reprezentant al avizatorilor  menționat în certificatul de urbanism; 

 urmărește emiterea avizelor în termenul prevăzut de lege, iar în cazul depășirii 

acestora sesizează Inspectoratul de Stat în Construcții în vederea aplicării sancțiunilor, conform 

legislaţiei în vigoare; 

 transmite solicitantului avizele obținute prin intermediul Comisiei de Acord Unic în 

vederea emiterii avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii, 

în vederea continuării procedurii.  

Art. 4. (1) Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Acord Unic în 

vederea emiterii avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii 

se aprobă prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Alba.  

(2) Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Acord Unic în 

vederea emiterii avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii 

va include și Protocolul de colaborare cadru încheiat cu autoritățile, instituțiile și alte 

entităţi/persoane juridice avizatoare în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii.   

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției amenajarea 

teritoriului și urbanism şi al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prin intermediul Direcției amenajarea teritoriului și urbanism e din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba prezenta hotărâre se comunică 

autorităților, instituțiile și celorlalte entităţi/persoane juridice avizatoare în domeniul autorizării 

executării lucrărilor de construcţii.  . 

Art. 7. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează şi se comunică: Prefectului  Judeţul Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Direcţiei juridică și administrație publică, Direcției dezvoltare și bugete şi Direcției amenajarea 

teritoriului și urbanism şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

                                                           Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                       Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

Înregistrat cu nr. 150 

Alba Iulia, 13 iulie 2021 

http://www.edirect.e-guvernare.ro/
http://www.edirect.e-guvernare.ro/


Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către 

următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare 

rurală, prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi 

urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al 

județului 

Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 

apărarea ordinii publice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr.  15622/13 iulie 2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre  cu privire la înființarea Comisiei pentru Acord Unic în vederea 

emiterii avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii 

 

 

I. Expunere de motive 

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 7 din 6 ianuarie 2020  de modificare și completare a Legii 

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, autoritățiile administratiei 

publice la nivel județean au obligația de a organiza în cadrul structurilor de specialitate Comisia 

de Acord Unic în vederea emiterii avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării 

lucrărilor de construcţii, care are rolul de a obține, contra cost, în condițiile legii, la cererea 

solicitantului, a avizelor și acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de 

construire/desființare. 

Comisia de Acord Unic în vederea emiterii avizelor şi acordurilor necesare autorizării 

executării lucrărilor de construcţii se constituie din specialiști proveniți din structura proprie din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Alba care asigură și secretariatul 

comisiei, cât și din : 

 reprezentanții delegați ai tuturor administratorilor/furnizorilor de utilități publice 

urbane - avizatori; 

 reprezentanți împuterniciți ai serviciilor descentralizate ale administrației publice 

centrale în domeniile prevenirii și stingerii incendiilor, apărării civile și sănătății populației, 

prevăzute de lege; 

 reprezentanți ai altor instituții emitente de avize și acorduri relevante, după caz.  

Comisia de Acord Unic în vederea emiterii avizelor şi acordurilor necesare autorizării 

executării lucrărilor de construcţii va funcționa în baza unui Regulament de organizare și 

funcțiionare aprobat prin Dispoziție a președintelui Consiliului Județean, după aprobarea de 

către Consiliul Judeţean Alba hotărârii privind înființarea acesteia.  

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
În prezent obținerea avizelor și acordurilor necesare emiterii autorizației de construire se 

realizeaza prin obligația investitorului în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, situație care prezintă desfășurarea dificilă a procedurii și unele necorelări între 

măsurile și condițiile impuse de avizatori.  

 

III. Reglementări anterioare 

Nu sunt 

 

 IV. Baza legală 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 45 alin. 1
1
, alin. 1
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7
 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 

839 din 12 octombrie 2009 cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 



 VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de 

hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de 

vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 150 din 13 iulie 2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În considerarea celor prezentate mai sus, am inițiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl 

supun dezbaterii și adoptării.   

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                   APROB 

JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                         Ion DUMITREL 

SECRETAR  GENERAL                                                                                     

Nr.  15626/16 iulie  2021 

 

 

                                                 

Către 

Doamna Voichiţa Maria COMAN - Arhitect şef al Judeţului Alba 

DIRECŢIA AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 

 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

cu privire la înființarea Comisiei pentru Acord Unic în vederea emiterii avizelor  

şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii 

 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 22 iulie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 29 iulie  2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 150/13 iulie 2021 şi are ataşat referatul de 

aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la înființarea Comisiei pentru Acord Unic în 

vederea emiterii avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

  

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA AMENAJAREA  TERITORIULUI ȘI URBANISM  

Nr. 16358 din 22.07.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la înființarea Comisiei pentru Acord Unic în vederea 

emiterii avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii 

 

În baza prevederilor art. 45 alin.  (1^1)  din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construire  modificată prin Legea nr. 7 din 6 ianuarie 2020,  a fost 

instituită obligația autoritățiilor administratiei publice de la nivel județean de a organiza în cadrul 

structurilor de specialitate Comisia pentru Acord Unic, denumită în continuare C.A.U., în 

vederea obținerii, contra cost, în condițiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor și acordurilor 

necesare autorizării executării lucrăruilor de construcții prin emiterea acordului unic, pe baza 

documentației pentru autorizarea executării lucrarilor de construire/desființare, însoțită de 

documentațiile tehnice de avizare specifice, depuse în format electronic. 

 

Astfel, pe baza de protocoale  încheiate între autoritățiile publice locale și emitenții de 

avize și acorduri, C.A.U. se compune din: 

- specialiști provenind din structuria proprie a aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba, care asigură și secretariatul comisiei; 

-  reprezentanții delegați ai tuturor societățiilor care administrează și sau furnizează 

utilitățiile urbane – avizatori; 

- reprezentanții împuterniciți ai serviciilor descentralizate ale administrației publice 

centrale în domeniile prevenirii și stingerii incendiilor, apărării civile și al sănătății 

populației , prevăzute de lege; 

- reprezentanții altor instituții emitente de avize și acorduri relevante, după caz.  

Componența nominală a Comisiei pentru Acord Unic se stabilește prin Dispoziție a 

Președintelui consiliului Județean Alba, în baza comunicărilor transmise de instituțiile avizatoare 

implicate. 

 

Totodată, ținând cont  de prevederile art. 45 alin.  (1^10) din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările 

ulterioare C.A.U. are următoarele atribuții principale: 

- primește prin intermediul secretariatului comisiei, documentațiile tehnice de avizare 

specifice, depuse în format electronic; 

- analizează documentațiile în conformitate cu legislația specifică în vederea emiterii 

avizelor / acordurilor;  

- în situațile în care emitenții de avize/acorduri consideră necesare completări sau 

modificări ale documentației, C.A.U. analizează solicitările în cauză și modul în care 

acestea infuiențează condițiile tehnice impuse prin alte avize/acorduri și conduc la 

modificarea soluției, comunicând aceste  aspecte atât solicitantului, cât și avizatorilor 

afectați; 

- transmite secretariatului avizele obținute prin C.A.U. și propunerea de acord unic în 

vederea informării solicitantului și continuării procedurii de autorizare a executării 

lucrărilor de construire; 

 

C.A.U. are caracter permanent și își desfășoare activitatea de regulă prin procedură scrisă 

electronică , prin intermediul punctului unic de contact http://www.edirect.e-guvernare.ro  iar 

în situațiile în care se impune  prin reuniuni de lucru la sediul Consiliului Județean Alba . 

C.A.U. se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru emiterea acordurilor unice, cu 

respectarea termenelor legale.  

Secretariatul C.A.U. este organizat în cadrul structurii de specialitate. Acesta preia 

documentațiile depuse de solicitanți și verifică respectarea condițiilor și cerințelor impuse 

prin  certificatul de urbanism. În situația în care soluțiile date prin documentațiile tehnice 

depuse respectă cerințele urbanistice, transmite documentațiile spre avizare  prin intermediul 

http://www.edirect.e-guvernare.ro/


punctului unic de contact http://www.edirect.e-guvernare.ro către fiecare reprezentant al 

instituțiilor avizatoare  menționate în certificatul de urbanism. 

Secretariatul C.A.U. urmărește emiterea avizelor/ acordurilor în termenele prevăzute de 

lege, iar în cazul depășirii acestor termene sesizează Inspectoratul de Stat în Construcții 

pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege.  

Comisia de Acord Unic va funcționa în baza unui Regulament de organizare și 

funcționare aprobat prin Dispoziție a președintelui Consiliului Județean Alba, după aprobarea 

Hotărârii privind înființarea acesteia. Regulamentul de organizare și funcționare al C.A.U. va 

include și Protocolul de colaborare cadru încheiat cu autoritățiile, instituțiile și alte entități 

avizatoare.  

În consecință ținând cont de cele prezentate  mai sus, în temeiul art. 182 alin. (4) 

coroborat cu art. 136 alin. (8), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport în scopul supunerii spre 

aprobare, Consiliului Județean Alba, a proiectului de hotărâre privind înființarea Comisiei 

pentru Acord Unic în cadrul structurii Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.   

 

 

 

 

Arhitect Șef, 

Voichița Maria Coman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,  

Consilier  

Popa Nicolae 

http://www.edirect.e-guvernare.ro/

