
R O M Â N I A         PROIECT 

J U D E Ţ U L  GORJ                 Avizat pentru legalitate, 

C O N S I L I U L  J U D E Ţ E A N                     SECRETARUL JUDEȚULUI, 

           Cristina-Elena Rădulea - Zamfirescu 

 

 

H O T Ă R Â R E  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 35/27.02.2017 privind actualizarea 

componenței nominale şi a Regulamentului  de organizare și funcționare ale Comisiei Tehnice 

de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj 

 

Consiliul Județean Gorj 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

 Raportul de specialitate întocmit de Arhitectul Șef, prin care se propune actualizarea 

Componenței nominale și a Regulamentului de organizare si funcționare ale Comisiei 

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj;  

 Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

 Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului; 

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

modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001; 

 Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile Ordinului MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean  Gorj nr. 35/27.02.2017 privind aprobarea Componenței 

nominale și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Gorj; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 203/2017 privind modificarea Organigramei, 

Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

- Prevederile Legii nr. 86/2017 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții.   

 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 (1) Se modifică și se completează componența nominală a Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Gorj, aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Județean  Gorj nr. 35/27.02.2017, după cum urmează: 

- domnul Grădinaru Constantin se înlocuiește cu domnul  Manea Constantin-Andrei, în 

calitate de membru; 

- se cooptează doamnele Tomoi Adriana și Gheorghe Laura, în calitate de membri; 

- doamna Ogârlaci Gabriela se înlocuiește cu doamna Banța Liliana, în secretariatul 

comisiei. 



(2) Componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Gorj, 

actualizată cu funcționarii publici nominalizați la alin. (1), este cea prevăzută în Anexa nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art.2 (1) Se modifică Regulamentul de organizare și  funcționare a Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj, conform Anexei nr.2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Regulamentul de organizare și  funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului 

şi Urbanism a județului Gorj se va actualiza corespunzător modificărilor prevăzute la alin. (1). 

 

Art.3 Direcția urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj va duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri. 

 

 

         PREȘEDINTE, 

     Cosmin-Mihai Popescu                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                           SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

Nr. _______ 

Adoptată în ședința din _________.2018 

Cu un număr de ______ voturi 

Din numărul total de consilieri județeni. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

                                                   EXPUNERE  DE  MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 35/27.02.2017 

privind actualizarea Componenței nominale şi a Regulamentului  de organizare şi funcționare ale 

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj 

 

În temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare, în coordonarea Președintelui Consiliului Județean Gorj s-a constituit și 

funcționează Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj, ca organ 

consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică şi consultanță, care asigură fundamentarea tehnică 

a avizului arhitectului-şef.  

 

În conformitate cu prevederile art. 37, alin. (2) din acest act normativ,  Comisia tehnică de amenajare a 

teritoriului şi urbanism este formată din specialiști din domeniul amenajării teritoriului și al 

urbanismului, secretariatul comisiei fiind asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului-

şef. 

 

La nivelul Județului Gorj, componența nominală a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și 

Urbanism a județului Gorj a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 35/27.02.2017. 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea și completarea componenței nominale a 

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Gorj, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Județean  Gorj nr. 35/27.02.2017, după cum urmează: 

- domnul Grădinaru Constantin se înlocuiește cu domnul  Manea Constantin-Andrei, în calitate de 

membru; 

- se cooptează doamnele Tomoi Adriana și Gheorghe Laura, în calitate de membri; 

- doamna Ogârlaci Gabriela se înlocuiește cu doamna Banța Liliana, în secretariatul comisiei. 

 

Modificarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a 

județului Gorj este determinată de considerente ce țin de noua structură funcțională a aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Gorj, încetarea raportului de serviciu al unor funcționari publici ce 

exercitau calitatea de membru în comisie, respectiv cooptarea în compartimentul arhitect șef a unor noi 

funcționari publici cu prerogative în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului. 

 

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Gorj își desfășoară activitatea în 

baza Regulamentului de organizare și  funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi 

Urbanism a județului Gorj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 35/27.02.2017, act 

administrativ ce a valorificat prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi 

a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. 

 

În condițiile în care Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2016 a fost respinsă prin Legea nr. 

86/2017 se impune modificarea corespunzătoare a Regulamentului de organizare și funcționare a 

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Județului Gorj, în sensul înlăturării 

regulilor ce se întemeiau pe actul normativ respins. 

 

În această situație, prin prezentul proiect de hotărâre se propune următoarele modificări la Regulamentul 
de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Județului 
Gorj: 

 
1. Înlocuirea sintagmei ”aviz de inițiere” cu sintagma ”aviz de oportunitate”; 

2. Înlocuirea sintagmei "arhitect-şef/urbanist-şef" cu sintagma ”arhitect-şef"; 

3. Modificarea articolului 37, alin. (1), (12), (13) şi (3), care va avea următorul conținut: 

 

„(1) În scopul îmbunătățirii calității deciziei referitoare la dezvoltarea spațială durabilă, în 

act:33554%2047680941
act:33554%2065220278
act:33554%2065220279
act:33554%2042373049


coordonarea președinților consiliilor județene şi a primarilor de municipii şi oraşe, respectiv a 

primarului general al municipiului București se constituie Comisia tehnică de amenajare a 

teritoriului şi urbanism, ca organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi 

consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-şef.   

 (11) Membrii comisiei sunt specialişti atestaţi din domeniul urbanismului, arhitecturii, 

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

ingineri constructori, ingineri de reţele edilitare, transport.  

(12) Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism de la nivelul consiliilor judeţene şi 

al municipiilor fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-şef.  

(13) Avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului 

judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.   

 (3) Componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi 

regulamentul de funcţionare se aprobă de consiliul judeţean, consiliul local municipal, 

orăşenesc, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la propunerea 

preşedintelui consiliului judeţean, a primarului, respectiv a primarului general al municipiului 

Bucureşti, pe baza recomandărilor asociaţiilor profesionale din domeniul amenajării 

teritoriului, urbanismului, construcţiilor, instituţiilor de învăţământ superior şi ale arhitectului-

şef.” 

 

 

Față de aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Gorj nr. 35/27.02.2017 privind aprobarea Componenței nominale şi Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj, 

în forma prezentată. 

 

INIȚIATOR PROIECT 

PREŞEDINTE, 

COSMIN – MIHAI POPESCU 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ  

ARHITECT ŞEF          

    

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 35/27.02.2017 

privind actualizarea Componenței nominale şi a Regulamentului  de organizare şi funcționare ale 

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj 

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Județean Gorj modificarea și 

completarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a 

județului Gorj, precum și modificare Regulamentului  de organizare şi funcționare al acestei Comisii. 

 

Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului Județean  Gorj nr. 35/27.02.2017 privind aprobarea Componenței nominale și a 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și 

Urbanism a județului Gorj; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 203/2017 privind modificarea Organigramei, Statului de 

funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj; 

 

 precum și următoarele prevederi legale: 

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

ulterioare; 

 Ordinul MDRAPFE nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 

350/2001; 

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 86/2017 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum şi 

a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.   

 

considerăm că proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

35/27.02.2017 privind aprobarea Componenței nominale şi Regulamentului de organizare și funcționare 

ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj, a fost întocmit cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma 

prezentată.   

 

SEF SERVICIU URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

Daniel Raus 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA                                                                                                   ANEXA NR.1  

JUDEŢUL GORJ                                                                                 la HCJ nr. ................... 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                 

 

 

COMISIA TEHNICĂ  

DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM  

A JUDEȚULUI GORJ 

 

Membri cu drept de vot: 

 

  1. Cosmin – Mihai Popescu   președinte  -  Președintele Consiliului Județean Gorj 

  2. Muja Nicolae           vicepreședinte      -  Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Gorj 

  3. Cosmin Greci                   membru       -  Consilier județean, preşedinte  Comisia de Urbanism si 

                                                                       Amenajarea Teritoriului  Consiliul Judeţean Gorj 

4. Dumitru Florescu            membru        -  Ordinul Arhitecţilor din  România – Filiala Oltenia 

  5. Nicolae Bădescu              membru        -  Registrul Urbaniştilor din România   

6. Nicolae Giorgi                 membru        - Director - Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj    

  7. Monica Vlădăianu     membru        -  Consilier superior -  Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj   

  8. Doina Isar            memru          - Director - Apele Române Jiu    

  9  Claudia Mihalescu           membru        - Administrația Drumurilor Naționale Gorj    

10. Mihai Popa                       membru       - Colonel Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj  

11. Marius Mănescu               membru       - Director – Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate 

                                                                       Imobiliară Gorj  

12. Dumitru Drăgănescu        membru        - Direcția pentru Agricultură Gorj 

13. Dan Matei                        membru        - Consilier superior – Direcţia Urbanism și amenajarea  

                                                                       teritoriului- Consiliul  Judeţean Gorj                                                         

14. Manea Constantin-Andrei  membru           - Consilier superior – Direcţia Urbanism și amenajarea  

                                                                       teritoriului- Consiliul  Judeţean Gorj 

15. Dana Nistorescu              membru        - Consilier superior – Direcţia Urbanism și amenajarea  

                                                                       teritoriului- Consiliul  Judeţean Gorj 

16. Gheorghe Albieru            membru        - Consilier superior – Direcţia Urbanism și amenajarea 

                                                                       teritoriului- Consiliul  Judeţean Gorj 

17. Bălan Noru Dorin            membru        - Consilier superior – Direcţia Urbanism și amenajarea  

                                                                       teritoriului- Consiliul  Judeţean Gorj       

18. Gheorghe Laura            membru        - Consilier superior – Direcţia Urbanism și amenajarea 

                                                                       teritoriului- Consiliul  Judeţean Gorj 

19. Tomoi Adriana            membru           - Consilier superior – Direcţia Urbanism și amenajarea  

                                                                       teritoriului- Consiliul  Judeţean Gorj                                                   

                                             

Secretariat: 

      Daniel Raus                                          - Arhitect Șef prin delegare – Direcţia Urbanism și amenajarea  

                                                                     teritoriului- Consiliul  Judeţean Gorj 

      Banța Liliana                                       - Consilier superior – Direcţia Urbanism și amenajarea  

                                                                     teritoriului- Consiliul  Judeţean Gorj 

 

 
          PREȘEDINTE, 

     Cosmin-Mihai Popescu                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                           SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                                       Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 



 
 
ROMÂNIA         ANEXA NR. 2 

JUDEȚUL GORJ         La HCJ nr. …………… 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

Modificările la REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice 
de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Județului Gorj 

 
 

1. În cuprinsul Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Județului Gorj, sintagma ”aviz de inițiere” se 

înlocuiește cu sintagma ”aviz de oportunitate”; 

 

2. În cuprinsul Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Județului Gorj, sintagma "arhitect-şef/urbanist-

şef" se înlocuiește cu sintagma ”arhitect-şef"; 

 

 

3. Alineatele  (1), (12), (13) şi (3) ale articolului 37  se modifică și vor avea următorul 

conținut: 

 

„(1) În scopul îmbunătăţirii calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea spaţială 

durabilă, în coordonarea preşedinţilor consiliilor judeţene şi a primarilor de municipii 

şi oraşe, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti se constituie Comisia 

tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, ca organ consultativ cu atribuţii de 

analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea tehnică a 

avizului arhitectului-şef.   

 (11) Membrii comisiei sunt specialişti atestaţi din domeniul urbanismului, arhitecturii, 

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

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

(12) Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism de la nivelul consiliilor 

judeţene şi al municipiilor fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului 

arhitectului-şef.  

(13) Avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului 

judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.   

 (3) Componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi 

regulamentul de funcţionare se aprobă de consiliul judeţean, consiliul local municipal, 

orăşenesc, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la propunerea 

preşedintelui consiliului judeţean, a primarului, respectiv a primarului general al 

municipiului Bucureşti, pe baza recomandărilor asociaţiilor profesionale din domeniul 

amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor, instituţiilor de învăţământ superior 

şi ale arhitectului-şef.” 

 

4.    Articolul 37, alin. (7) se abrogă. 

 

 
          PREȘEDINTE, 

     Cosmin-Mihai Popescu                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                           SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                                       Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

 


