
ROMÂNIA          

JUDEŢUL GORJ                     

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                          
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea documentațiilor aferente proiectului "Elaborarea hărţilor de risc natural la alunecări 

de teren pentru un număr de 5 unităţi administrativ - teritoriale ale județului Gorj - comunele Baia de 

Fier, Bengești-Ciocadia, Mușetești, Stejari, Turcinești” – componente ale Planului de Amenajarea 

Teritoriului Județean și / sau Zonal și a planurilor de risc natural la alunecări, detaliate în Planurile de 

Urbanism General și în Regulamentele Locale de Urbanism”  și declararea arealelor de risc la 

alunecări de teren 

 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere:  

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;  

- Raportul  Arhitectului Șef prin care se propune aprobarea documentațiilor aferente proiectului 

"Elaborarea hărţilor de risc natural la alunecări de teren pentru un număr de 5 unităţi 

administrativ - teritoriale ale judetului Gorj - comunele Baia de Fier, Bengești-Ciocadia, 

Mușetești, Stejari, Turcinești” – componente ale Planului de Amenajarea Teritoriului Județean și / 

sau Zonal și a planurilor de risc natural la alunecări, detaliate în Planurile de Urbanism General și 

în Regulamentele Locale de Urbanism”  și declararea arealelor de risc la alunecări de teren; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului;  

- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe;  

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism 

pentru zonele     de riscuri naturale; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 447/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 932/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind finanţarea 

de la bugetul de stat a hărţilor  de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren; 

- Dispozițiile art.3-5 din Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a 

Teritoriului național - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural; 

- Prevederile art.31^1, alin.4. lit.e din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,  

- Prevederile  art. 91, alin. (1), lit. e) coroborat cu alin. 6 lit. c) din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Avizul favorabil emis pentru acest proiect de către Comitetul Tehnic de Specialitate CTS-Af – 

Alunecări de teren și mecanica pământului din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și Administrației nr. 04/04.11.2022; 

 

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă documentațiile aferente proiectului "Elaborarea hărţilor de risc natural la alunecări de 

teren pentru un număr de 5 unităţi administrativ - teritoriale ale judetului Gorj - comunele Baia de Fier, 

Bengești-Ciocadia, Mușetești, Stejari, Turcinești” – componente ale Planului de Amenajarea Teritoriului 

Județean și / sau Zonal și a planurilor de risc natural la alunecări, detaliate în Planurile de Urbanism 

General și în Regulamentele Locale de Urbanism”  și declararea arealelor de risc la alunecări de teren. 

  



Art. 2. Se declară areale de risc la alunecări de teren zonele naturale de risc la alunecări din localitățile 

menționate la art.1.  

  

Art. 3. Direcția urbanism, amenajarea teritoriului şi protecția mediului şi Direcția buget, finanțe, 

monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul Consiliului 

Judeţean Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj și Instituției Prefectului –Județul Gorj. 

 

          

 

PREŞEDINTE,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

     Cosmin – Mihai Popescu                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 248 

Adoptată în şedinţa  din 12.12.2022 

Cu un număr de 27 de voturi 

Din numărul de consilieri județeni 

 

        


