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REGULAMENTUL
de organizare gifunctionare a Comisiei Tehnice de Amenajarea

Teritoriului gi Urbanism lalomita

CAPITOLUL I
DrsPoztTil GENERALE

Art.1 (1) Consiliul Jude{ean lalomila, ca autoritate a administraliei publice locale constituitd la
nivel jude[ean, coordoneazd activitatea de amenajare a teritoriului gi de urbanism, stabilegte orientdrile
generale privind amenajarea teritoriului, organizarea gi dezvoltarea urbanistici a localitd(ilor, pe baza
planurilor de amenajare a teritoriului gi de urbanism,

(2) Consiliul Jude[ean lalomi{a asigurd preluarea prevederilor cuprinse in planurile de amenajare
a teritoriului na[ional, regional gi zonalin cadru] documenta(iilor de amenajare a teritoriului gi de urbanism
pentru teritoriile administrative ale localiti{ilor din judelul lalomi[a, asiguri elaborarea Planului de
amenajare a teritoriului jude{ean, a planurilor zonale de amenajare a teritoriului care sunt de interes
jude[ean gi le aprobd conform prevederilor legii.

Art.2 (1) Potrivit atribu[iilor ce ii revin ?n domeniul amenajirii teritoriului gi al urbanismului, in
scopul imbunati{irii calitdlii deciziei referitoare la dezvoltarea spa{iald durabild, la nivelul Consiliului
Jude[ean lalomi[a, in coordonarea Pregedintelui Consiliu]ui Jude{ean lalomifa, se constituie Comisia
Tehnici de Amenajare a Teritoriuluigi Urbanism lalomita, denumitd in continuare Gomisie.

(2) Comisia Tehnicd Jude[eand de Amenajare a Teritoriului 9i Urbanism lalomi{a este un
organism consultativ fdrd personalitate juridicd gi are ahibu{ii principale de analizd, expertizare tehnicd gi
consultan[d, care asigura fundamentarea tehnica a avizului arhitectului - gef pentru documenta(iile de
amenajare a teritoriului gi de urbanism, precum gi pentru studiile de fundamentare sau cercetiri
prealabile.

Art.3 Comisia func[ioneazd conform prezentului Regulament de organizare gi func[ionare
elaborat in baza Legii nr.35012001 privind amenajarea teritoriului gi al urbanismului, cu modificdrile gi
completarile ulterioare.

Aft.4 Prezentul Regulament stabilegte modul de lucru al Comisiei in relaliile funclionale, de la
depunerea dosarului pdnd la finalizarea solicitdrilor, cu reprezentanfii autoritd[ilor administra[iei publice
centrale gi locale in vederea respectirii prevederilor legale din domeniul amenajarii teritoriului gi al
urbanismului.
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-



CAPITOLUL II
coMpoNENTA, MODUL DE LUCRU gt ATRTBUTilLE COMIS|EI

Art.s (1) Componen{a nominali a Comisiei se aprobd de Consiliul Judelean lalomila, la
propunerea Pregedintelui Consiliului Judelean lalomila, pe baza recomandirilor asocia{iilor profesionale
din domeniul amenajirii teritoriului, urbanismului, arhitecturii, construcfiilor, instalafiilor, instituliilor de
Tnvildmint superior gi ale arhitectului - gef.

(2) Comisia este formati din specialigti atestafi din domeniul amenajirii teritoriului gi al
urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, sociologiei, economiei, geografiei, ingineri
constructori, ingineri de refele edilitare si transport etc.

(3) Pregedintele Comisiei poate propune Consiliului Judefean lalomifa modificarea componenfei
Comisiei atunci cdnd unii membri absenteazi repetat sau, dupi caz, nu mai pot face parte din aceasta.

Art.6 (1) Coordonarea gi indrumarea activit{ii Comisiei este asiguratd de Pregedintele
Consiliului Judefean lalomifa, pebaza propunerilor Arhitectului gef al judefului.

(2) Relatiile dintre membrii Comisiei se bazeazi pe respect reciproc, fiind intezisd jignirea,
discriminarea de orice naturi gi hir{uirea.

Art.7 (1) Relaliile funcfionale dintre Comisie gi celelalte structuri de specialitate (direcfii, servicii,
birouri gi compartimente) din cadrul aparatului propriu al ConsiliuluiJude{ean lalomifa sunt de colaborare,
in vederea executirii atribuliilor ce le revin, in scopul realizarii activitifii de amenajare a teritoriului gi
urbanism gi a imbunitd{irii calitifii deciziei referitoare la dezvoltarea durabili locald gijude{eani.

(21 Legitura dintre Comisie gi pregedintele, vicepregedinfii Consiliului Judefean lalomifa,
secretarul judefului, consilierii jude[eni gi comisiile de specialitate, precum gi cu direcliile din cadrul
aparatului propriu se realizeazi prin Arhitectul gef aljude{ului.

(3) Fluxul informa{ional gi circuitul documentelor intre Comisie, direcfiile Consiliului Judefean
lalomifa gi consiliile locale se realizeazl pe bazi de condici de expediere prin grija structurii de
specialitate condusa de arhitectul gef aljudelului, care are obliga[ia si urmdreasci rezolvarea cererilor
in termenele stabilite de Legea nr.350/2001.

Art.8 (1) Activitatea Comisiei se desfdgoari in gedinfe. Acestea au loc, de reguli, la sediul
Consiliului Judefean lalomila.

(2) Comisia se intrunegte lunar sau ori de cAte ori este necesar, in funcfie de volumul lucririlor
supuse dezbaterii 9i avizirii.

(3) Convocarea membrilor Comisiei se face in scris de cdtre, structura de specialitate condusd
de arhitectul- gef aljudelului, cu trei zile inaintea datei la care se fine gedinla.

(4) $edinfa Comisiei este legal constituiti numai in prezenla a cel pu{in doud treimi din numirul
membrilor sii.

(5) Dace la prima convocare nu sunt intrunite condifiile de cvorum, se va convoca, in aceleagi
condifii, in termen de 2 zile, o noui reuniune a Comisiei. gedinla astfel convocati igi va putea desfigura
activitatea dacd sunt prezenfijumitate plus unu din numirul membrilor Comisiei.

(6) Evidenfa prezenfei la gedinlele Comisiei se asiguri prin semnitura fiecdrui membru, la
sosire, in registrulde procese - verbale,



Art.g (1) Lucririle Gomisiei sunt conduse de pregedinte, iar in lipsa acestuia de unul din membrii
comisiei desemnat de pregedinte ori prin votul majoritafii membrilor prezenfi.

(2) Confinutul deliberirilor gi concluziilor Comisiei vor fi notate de cdtre un reprezentant al
structurii de specialitate intr-un registru, concluziib urm6nd a fi mentionate in procesul - verbal de
avizare.

Art.10 inaintea fiecirei gedin,te, documentafiile supuse analizei, dezbaterii 9i avizdrii vor fi puse la
dispozilia membrilor Gomisiei pentru consultare, de citre structura de specialitate.

Art.l1 (1) Documenta{iile se prezinti Comisiei de autorii lor sau in cazuri exceplionale de citre
un reprezentant al autorului sau beneficiarului.

(2) La gedinlele Comisiei, in funclie de documentafiile supuse analizei, vor fi invitali beneficiarii
acestora, reprezentanlii consiliilor locale interesate gi reprezentanfi aialtor institu{ii publice.

Art.12 (1) Avizarea documentafiilor se face prin votul membrilor Comisiei cu majoritate simpli, cu
respectarea condifiilor de cvorum .

(2) La gedinlele de avizare ale Comisiei nu pot participa la luarea deciziei membrii care au
calitatea de autor al documentaliilor - proiectelor, supuse avizdrii.

Art.13 Avizele date de Comisie pentru documentafiile de amenajarea teritoriului gi urbanism,
pentru studiile de fezabilitate ale investi{iilor publice de interes jude(ean gi local vor fi transmise consiliilor
competente in vederea aprobdrii investifiilor proprii.

Art.l4 Corespondenla adresati Consiliului Jude{ean lalomila pentru Comisie se inregistreazdin
registrulgeneral de intrare - iegire gise prezinti structurii de specialitate.

Art.15 Corespondenla adresati de Comisie altor autoritifi publice, institu{iilor gi serviciilor
pubfice, altor persoane juridice gi persoane fizice, se semneazd de Pregedintele Consiliului Judefean
lalomifa,

Art.16 Evidenta documentelor emise de Comisie se fine gi se pdstreazi de structura de
specialitate.

Att. 1l Comisia indepli negte u rmitoarele atribuf ii princi pale:
a) asiguri strategia gi politicile de amenajare a teritoriului 9i de urbanism, propuse prin studii de

specialitate pentru teritoriul administrativ al judelulu i;
b) analizeazd gi avizeazi urmitoarele documentafii de amenajare a teritoriului gi de urbanism,

care potrivit Legii nr.35012001, sunt competenfa eide avizare:

. Plan de Amenajare a Teritoriului
- judetean;
- interorigenescsau intercomunal;
- municipal;
- origenesc;
- comunal.



. Plan Urbanistic General:
- municipal;
- origenesc;
- comunal;
- al staliunilor balneare, climaterice gituristice.
. Plan Urbanistic Zonal:
- zone centrale ale localitifilor;
- zone construite'protejate gide proteclie a monumentelor;
- zone de agrement $iturism;
- zone/parcuri industriale, tehnologice gizone de servicii;
- a$ezare de vacanfi.
- parceliri, pentru divizarea in mai mult de 3 parcele;
- infrastructurii detransport;
- zone supuse restructuririisau regeneririi urbane;
- altor zone stabilite de autoritifile publice locale din localitifi, potrivit legii.
. Plan Urbanistic de Detaliu:

cl realizeazi dialogul profesional gi tehnic, favorizdnd parteneriatul public-privat, cu societatea
civili, inclusiv cu organiza{iile neguvernamentale profesionale in domeniu gi poate propune consultiri
publice prealabile avizdrii documentafiilor;

dl avizeazi regulamente locale de publicitate.

Art.18 (1) in urma analizei solufiilor funclionale, a indicatorilor tehnico-economici gi sociali ori a
altor elemente prezentate prin documentafiile de amenajare a teritoriului gi de urbanism, Comisia
fundamenteazi din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului - $ef, favorabil sau nefavorabil,
pe baza avizelor emise anterior de institufiile avizatoare competente;

(2) Avizul arhitectului - gef este un aviz tehnic care inglobeazi 9i coreleazd punctele de vedere
ale institufiilor avizatoare competente gi nu se supune deliberdrii ConsiliuluiJudefean;

(3 ) Avizul favorabil, nefavorabil sau cu condifii se emite in cel mult 30 de zile de la data
inregistririi solicitdrii la Consiliul Judefean lalomifa 9i se comunici celor interesafiin condifiile previzute
in prezentul Regulament.

CAPITOLUL III
DrsPozrTil FTNALE

Art.19 Modificarea gi completarea prezentului Regulament se va face in cazurile in care din
actele normative, apirute dupd aprobarea lui, rezulti noistructuriorganizatorice gi noisarcini.


