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Comisiei tehnice de amenajare
tui Galali, precum gi aprobarea

lniliator: Pregedintele Consiliului Judelului Galali,
Numirul de inreqistrare si data depunerii

Nicolae Do b rov ic i-Baca lbaga
lui: I

Consiliul Judelului Galali;
AvAnd in vedere expunerea de motive a iniliatorului;
Avdnd in vedere raportul de specialitate comun al direcliilor din aparatul de

specialitate al Consiliului Judelului Galali;
Av6nd in vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare

urband 9i rurald, agriculturd, conservarea gi proteclia mediului 9i de servicii publice 9i al

Comisiei de specialitate nr. 5 luridicd, pentru administralie publicd locali, de respectarea
drepturilor 9i liberti{ilor cetdlenegti, de cooperare interinstitulionald ale Consiliului Judelului
Gala!i;

AvAnd in vedere prevederile art. 37 din Legea nr. 350/2001 , privind amenajarea
teritoriului 9i urbanismul, cu modificdrile 9i completirile ulterioare;

AvAnd in vedere prevederile art.91 alin. (1) lrt.0 din Legea nr.2'1512001 privind

administratia publicd locald, republicatd, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;
in temeiut art. 97 alin. (1) din Legea nr.215120Q1 privind administralia publicd locald,

republicatd, cu modificirile gi completdrile ulterioare;

HorAnAgrE:
Art.1. (1) Se reorganizeazd Comisia tehnicd de amenajare a teritoriului 9i urbanism la

nivelul Consiliului Judelului Galali, in urmdtoarea componen!5:

1. Dumitrescu Marioara
- arhitect gef, Direclia Arhitect $ef,
Consiliul Judetului Galati

- pregedinte

2. Bordeianu Anica
-inginer gef, Oficiul de Cadastru gi

Publicitate lmobiliard Galali
- membru

Voicili Teodora
- arhitect, Ordinul Arhiteclilor din Rom6nia,
Filiala ,,Dundrea de Jos" Galali

- membru

4 Bacalu Mihai Puiu
- arhitect, Ordinul Arhiteclilor din RomAnia,
Filiala ,,Dundrea de Jos" Galali 

-

- membru

5 Durbacd Liviu Cezar
- arhitect, Ordinul Arhiteclilor din Romdnia,
Filiala ,,Dundrea de Jos" Galali 

-

- membru

o Nicolau lon
- arhitect, Ordinul Arhiteclilor din RomAnia,
Filiala ,,Dundrea de Jos" Galqli- - membru

7. Culcea Mirela
- gef serviciu, Agenlia pentru Proteclia
Mediului Galali

- membru

6. Anton Florentin
- consilier superior, Direclia Arhitect $ef,
Consiliul Judetului Galali 

-

- membru

o Antonag Liviu-Narciz
- consitier superior, Direclia Arhitect $ef,
Consiliul Judetului Galali 

-

- membru
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(2) La lucririle Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului 9i urbanism vor participa
membri nepermanenti, cu statut de invitat, reprezentanli ai urmatoarelor institulii:

. Direclia de Sanetate Publicd Galali

. lnspectoratul pentru Situalii de Urgenld ,,Gen. Eremia Grigorescu" al judelului Galali

. S.C. ,,ELECTRICA" S.A. Galali

. S.C. ,,DISTRIGM SUD' S.A. Galali

. S.C. ,,APA-CANAL" S.A. GAIAti

. S,C. ,,TRANSGAZ" S.A. MCdiAg

. S.C. ,,APATERM" S.A. Galali

.,,APELE ROMANE'- Sistemul de Gospodirire a Apelor Galali

. Muzeul de lstorie ,,Paul Pdltinea" Galali

(3) Secretariatul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului gi urbanism va fi asigurat
de structura de specialitate din subordinea Direcliei Arhitect $ef, din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judelului Galali.

Art.2. Se aprobd Regulamentul de organizare 9i funclionare al Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului gi urbanism, prevdzut in Anexa nr. 1, care face parte integrantd din
prezenta hotdrAre.

Art.3. Se aprobi modelul formularului de Aviz ce va fi emis de Comisia tehnicd de
amenajare a teritoriului gi urbanism, prevdzut in Anexa nr. 2, care face parte integrantd din
prezenta hotdrAre.

fi4! Pe data intrdrii in vigoare a prezentei hotdrAri, Hotirdrea Consiliului Judelului
Galati nr. 605 din 28.02.2011 privind reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a

teritoriulur 9i urbanism a judelului Galali i9i inceteazd aplicab

Art.S. Prezenta hotdrAre se va comunica: Direc!iei itect $ef din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Jude!ului Gala,ti,

Galali, Ordinului Arhiteclllor din RomAnia -
lui d Cadastru 9i Publicitate lmobiliari
,,Du de Jos" Galali, Agenliei pentru

Protectia Mediului Galali, membrilor comi{ei, ilor publice, organizaliilor
profesionale 9i societ6!ilor comerciale

PRE EDI

Nicolae brovic

C ontr a s emne az d p entru le galitate:

YO



EXA nr. 1

AMENT
a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului

T.U.) de la nivelul Consiliului Judelului Galali

A. DEFINIRE, SCOP

Art. 1. - Comisia Tehnici de Amenajare a Teritoriului gi de Urbanism (denumiti in
continuare Comisia) este un organ consultativ in componenla cdruia sunt incluqi specialigti,
reprezentanti ai aparatului de specialitate al Consiliului Judelului Galali 9i ai unor institulii,
constituit in conformitate cu prevederile art. 37, alin. 3 din Legea nr. 350/2001 privind

amenajarea teritoriului 9i urbanismul, cu modificerile 9i completdrile ulterioare, avAnd atribulii
de avizare, expertizare tehnici gi consultanld, in scopul Tmbunitalirii calitdlii deciziei
referitoare la dezvoltarea spaliali durabild.

B. ORGANTZARE 9l FUNCTIONARE

Art. 2. Comisia functioneazd sub coordonarea Arhitectului $ef al Consiliului Judelului
Galali.

Art. 3. Comisia este compusd din specialigti din domeniul amenajirii teritoriului 9i
urbanismului, reprezentanti ai instituliilor ce au competenle de avizare, conform prevederilor

legislaliei in domeniu.

Art.4. Secretariatul Comisiei este asigurat de structura de specialitate din subordinea
Arhitectului $ef al Consiliului judelului Galali, respectiv Compartimentul urbanism,
amenajarea teritoriului 9i proteclia mediului.

c. ATRTBUTII. MOD DE LUCRU

Art. 5. Comisia analizeazd din punct de vedere tehnic ai emite avize pentru
urm6toarele categorii de lucrdri:

- documentalii de amenajarea teritoriului gi de urbanism:
- plan de amenajarea teritoriului zonal;
- plan de amenajare a teritoriului regional;
- plan de amenajare a teritoriului judelean;
- plan de amenajare a teritoriului interjudelean;
- plan de amenajare a teritoriului interordgenesc;
- plan de amenajare a teritoriului intercomunal;
- plan de amenajare a teritoriului periurban;
- plan urbanistic general;
- plan urbanistic zonal;
- plan urbanistic de detaliu;

- regulamente de urbanism aferente, dupd caz;
- studii de fundamentare a documentaliilor de amenajarea teritoriului 9i de

urbanism (studii de circulalie, locuire, proteclie a mediului, zone protejate, turism etc.), alte

- P.A.T.Z.
- P.A.T.R.
. P.A.T.J,
- P.A,T.I.J.
- P.A.T.t.O.
- P.A.T.t.C.
. P.A.T.P.
- P.U.G.
-P.U.Z.
- P.U.D.
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studii de
publicitate strada

locale pentru
teritoriului,

-d
situate pe terenuri d

anul,luoelur-r"rL

PAUL

industriale, gtiinlifice 9i tehnolog

iului Judelului Galali sau a consiliilor
de amenajareadocumentalii urbanistice 9i

pentru solicitarea certificatelor de urbanism la lucrdri
i{an, in vederea stabilirii oportunitetii introducerii acestora in
Plan Urbanistic Zonal. in aceste cazuri. comisia va emite avizerntravilan prin

de principiu.

Art. 6. Comisia emite avize gi pentru categoriile de lucrdri sus-mentionate, aflate in
competenla de avizare gi aprobare a consiliilor Iocale, dacd acestea nu au constituita o
comisie tehnicd de amenajarea teritoriului gi de urbanism (conform Legii nr. 350/2001, cu
modificdrile 9i completdrile ulterioare).

Art.7. Comisla se intrunegte ori de c6te ori este nevoie, la convocarea secretariatului
acesteia. Convocarea se va face cu cel pulin 24 ore inainte de intrunirea comisiei, datd la
care va fi transmis gi opisul documentatiilor ce fac obiectul analizei.

Art. 8. Lucrdrile qedinlelor comisiei sunt conduse de cdtre pregedintele comisiei.

Art. 9. Comisia va fi reprezentatd in gedinli de membrii desemnali sau inlocuitorii
propugi - ambii cu drept de decizie - in domeniul de specialitate propriu.

Art. 10. $edinlele comisiei sunt legal constituite, dacd este prezentd majoritatea
membrilor in funclie.

Membrii comisiei sunt obligali sd se prezinte la gedinla in ziua 9i la ora stabilitd 9i sd
semneze lista de prezentd. Se consideri motivati orice absenld datoratd deplasdrilor in
interesul serviciului, a cazurilor de boald sau concediului de odihnd.

in aceste situalii drepturile 9i obligaliile membrilor respectivi vor fi preluate de
inlocuitorii desemnali la constituirea comisiei.

Art. 11. HotirArea comisiei se adoptA cu votul majoritdlii membrilor prezenti.

Att. 12. La gedinlele de avizare nu pot participa la luarea deciziei membrii comisiei
care au calitatea de autor/coautor al documentaliei prezentate, coordonator, conducitor sau
salariat la societatea comercialS, unitatea sau biroul de proiectare unde s-a elaborat lucrarea.

Art. 13. Avizele care nu pot concretiza un singur punct de vedere, se vor completa cu
opiniile separate, motivate, nominale ale membrilor comisiei.

Art. 14. Membrii cu drept de vot consultativ nu participd la luarea deciziei finale, dar
opiniile separate (divergenfe) ale acestora vor fi consemnate in avizul care se va emite.
Acegtia i9i vor exprima punctele de vedere 9i votul consultativ, numai dacd sfera activitSlii
proprii are tangenld cu lucrarea prezentate.

Membrii invitali ai comislei, reprezentanti ai instituliilor teritoriale implicate in procesul
de avizare a documentafiilor tehnrce sau construcliilor, emit dupi caz, avize proprii de
specialitate pentru lucrdrile supuse dezbaterii in comisie gi au obligalia de a transmite in scris
punctele de vedere cu privire la lucririle din listi, pani la data gedinlei, inclusiv.
Netransmiterea punctului de vedere se consideri ,,punct de vedere favorabil".



REA Nr.

Art. 15. Lu
consemneaza tn
comrsret.
Acestea pot fi lad
$ef. le vor

D. PREZENT

precum gi hotdrArile adoptate de p
I intr-un registru, prin grija secret"arului
toli membrii comisiei prezen{i la gedinli.

incuviinlarea pregedintelui sau arhitectului

Art. 16. Documentaliile supuse avizdrii vor fi intocmite in conformitate cu prevederile
Legii nr. 35012001 privind amenajarea teritoriului 9i urbanismul, cu modificirile gi completirile
ulterioare, a Hotir6rii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentuiui general de
urbanism, republicatd, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, prelum 9i a celorlalte legi,
normative 9i reglementdri in vigoare la data intocmirii documentatiei urbanistice sau de
amenajarea teritoriului.

Att. 17. Se pot prezenta in gedinla doar documentatii corect intocmite, complete 9ipentru care s-au oblinut celelalte avize de specialitate sau se face dovada inaintdrii in
prealabil a documentaliilor specifice fiecdrei institulii teritoriale interesate, care va prezenta in
gedinld - punctul siu de vedere.

ln comisie documentatiile se vor prezenta at6t in formi fizicd, c6t gi in format
electronic - figiere format PDF, JPG, BMP,

. ln situalia in care secretariatul constati deficienle in modul de elaborare 9i prezentare
a documentatiei, o va restitui insolitd de observalii.

Art. 18. Suslinerea lucrdrilor se va realiza obligatoriu de citre proiectant gi oplional,
de beneficiar.

E. ATRIBUTIILE SECRETARIATULUI, EMITEREA AVIZELOR

Art. 19. Secretariatul primegte 9i analizeazd documentatiile, Ie returneazi pe cele
incomplete sau incorecte, intocmegte lista cu lucririle propuse pentru avizare, convoacd
membrii comisiei 9i invitalii, completeazi procesele-verbale ale gedinlelor, intocmegte gi
comunicd celor interesa!i avizele, urmeregte completarea documentatiilor cu conditiile
impuse de comisie gi dupi caz, cu hotirarea de aprobare sau respingere a documentaliei'de
cdtre Consiliul Judelului Galali sau consiliile locale.

Art. 20. Avizele se emit in termenul legal 9i se evidenliazi prin numere de ordine,
incepAnd cu numdrul 1 in prima gedinld a anului.

Art.21. Avizul va fi semnat de cdtre pregedintele comisiei.

Art- 22. Avizul se va redacta in trei exemplare gi va comunica astfel: un exemplar
solicitantului (beneficiaru lu i), unul consiliului local al tocaliialii pe al cirei teritoriu adminiskativ
se va edifica investilia pentru care s-a intocmit documentalia, iar al treilea exemplar se va
arhiva la consiliul judelului.

Art. 23. Avizele comisiei sunt definitive 9i nu pot fi modificate dec6t prin reanalizarea
lor in comisie 9i emiterea unui nou aviz.



F. DISPOZITII FINALE

din
nr. 6

gi funclionare a Comisiei Tehnice de
hotir6rea Consiliului Judelului, la propunerea

Art. J4. Regu
a Teritoriulf 9i Urba
majoritd!ii rhembrilor

z\a



din
. nr.7

CONSILIUL
Comisia

a
Nr.

ANEXA n

ui 9i u

Citre,

Spre gtiinti: PRIMAR|A

Urmare cererii dvs., inregistrate b
, vd comunicdm cd in

teritoriului 9i urbanism din data de

AV tZ

favorabil cu urmitoarele conditii

Consiliul Judelului Galali cu nr.
gedinla Comisiei tehnice de amenajare a

s-a emis urmitorul

ololz\

a

nefavorabil, intruc6t:

pentru documentatia

proiect nr. elaborat de
S-au prezentat urmitoarele acorduri gi avize la documentatie:

aviz prin hotdrAre 9i va transmite un exemplar din aceasti hotdrAre Consiliului Judetului
Galali.

Conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului gi urbanismul,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare, Consiliul Local va aproba documentall 9i prezentul

PREgEDtNTE,


