
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem  audio/videoconferință în 

data de 29 iulie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

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

emiterii avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii; 

           - 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; 

           - raportul de specialitate  nr. 16358/22 iulie 2021 al Direcţiei amenajarea teritoriului și 

urbanism  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

            Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 

2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și 

administrarea domeniului public şi privat al județului și de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice; 

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
-1

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; 
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 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 
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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. 

 

 

                                                                                                              Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 162 

Alba Iulia, 29 iulie 2021 

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

139 alin. 5 lit. c şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu un număr de 32 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 31                                                     Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 

Număr voturi împotrivă: 0                      Abţineri de la vot: 0 


