
   

HOTǍRÂREA  Nr. _______ 

din  __________________ 2020 
 
privind: constituirea Comisiei de Acord Unic (CAU) la nivelul Direcţiei Arhitect Şef din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi     

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:3323/13.03.2020 

 
Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 3 şi nr. 5 ale 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile art. 45  alin. (11) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. f), din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul art. 182 alin. (1)  şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. (1) Se constituie la nivelul Direcţiei Arhitect Şef din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului judeţean Galaţi, Comisia de Acord Unic (CAU), în vederea obţinerii 
avizelor şi acordurilor stabilite prin Certificatele de Urbanism în vederea autorizării executării 
lucrărilor de construcţii. 

(2) Componenţa Comisiei de Acord Unic (CAU) va fi următoarea: 
- Preşedinte -  Arhitect Şef al Judeţului Galaţi 
- Membri - reprezentanţi delegaţi ai tuturor societăţilor care administrează şi/furnizează 
utilităţile urbane , ai instituţiilor abilitate să emită acorduri şi avize, şi împuterniciţi ai serviciilor 
descentralizate ale administraşiei publice centrale în domeniile prevenirii şi stingerii 
incendiilor,apărării civile şi protecţiei civile, semnatare ale Protocolului cadru de colaborare 
prevăzut la art. 3. 
- Secretariatul CAU se asigură de specialişti provenind din structura proprie a aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, desemnaţi prin Dispoziţie a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Galaţi. 

Art. 2. Comisia de Acord Unic are următoarele atribuţii principale: 
   - primeşte, prin intermediul secretariatului, documentaţiile tehnice de avizare         

specifice depuse de solicitant.    
- verifică respectarea condiţiilor din certificatul de urbanism;   
- analizează documentaţiile în conformitate cu legislaţia specifică în vederea emiterii 

avizelor/acordurilor. 
- analizează eventualele solicitări de completare sau modificare ale documentaţiei 

făcute de emitenţii de avize / acorduri şi care ar putea modifica soluţiile tehnice 
impuse prin alte avize, comunicând aceste aspecte solicitantului, avizatorilor afectaţi 
şi secretariatului CAU.  

- transmite solicitantului avizele obţinute prin intermediul CAU şi propunerea de acord 
unic în vederea informării solicitantului şi continuării procedurii de autorizare a 
executării lucrărilor de construire. 
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Art.3. Se aprobă Protocolul cadru de colaborare cu reprezentanţi delegaţi ai tuturor 

societăţilor care administrează şi/sau furnizează utilităţile urbane, ai instituţiilor abilitate să 

emită acorduri şi avize, şi împuterniciţi ai serviciilor descentralizate ale administraţiei publice 

centrale în domeniile prevenirii şi stingerii incendiilor, apărării civile şi protecţiei civile care au 

calitatea de membri CAU, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia Arhitect 

Şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 

                                                                            
      

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                              Arhitect Şef 
                                                 Marioara Dumitrescu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
  

 
Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul  General al Judeţului  

Ionel Coca 
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Anexa nr. 1 

              
PROTOCOL 

 
privind organizarea 

Comisiei de Acord unic 
 

I. PĂRȚILE: 
 

1. Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Galați, str. Eroilor nr. 7, reprezentată  prin 
____________________________________________________________________,  

pe de o parte și, 
 

2. Instituția/ Operator ______________________________________________________, cu 
sediul în ___________________________________________________________, 
reprezentată prin_______________________________________________________, pe de 
altă parte;  
 
II. OBIECTUL PROTOCOLULUI 
 

Obiectul prezentului protocol îl reprezintă cooperarea interinstituţională privind  

desfășurarea activităților specifice prin Comisia de Acord Unic, prevăzută de art. 45  alin. 1ˆ1 
din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată prin 

Legea nr. 7/2020, prin intermediul căreia părțile semnatare contribuie, în raport cu 

competențele și atribuțiile legale în vigoare, la simplificarea și scurtarea termenelor de 

obținere a avizelor/acordurilor, în vederea continuării procedurii de emitere a autorizațiilor de 

construire/desființare.  

Activitățile avute în vedere în cadrul Comisiei de Acord Unic se vor desfășura în 

concordanță cu prevederile legislației speciale aferente fiecărei entități în parte . 
 
 

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
 

1. Rolul Consiliului Judeţean Galaţi : 
 

- Cererea pentru obţinerea avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism depusă de 
investitor/beneficiar va fi repartizată Direcţiei Arhitect Şef, care va transmite prin intermediul 
secretariatului CAU documentaţia de avizare fiecărui avizator menţionat în certificatul de 
urbanism 

- Consiliul Judeţean Galați va asigura virarea taxelor pentru emiterea avizelor/acordurilor  
colectate de la solicitantul avizului/acordului 

- Achitarea taxelor/tarifelor aferente analizei documentației în vederea emiterii avizului/ 
acordului se va face în 24 ore de la primirea sumelor către avizatori 

- Organizarea săptămânală a întâlnirilor cu membrii comisiei 
- Primeşte avizele obţinute  prin CAU şi propunerea de acord unic în vederea informării 

solicitantului şi continuării procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construire 
- Emite acordul unic.  
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2. Rolul instituției partenere: 
 

- Pune la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnice de 
avizare, lista cu documentele necesare emiterii avizului /acordului precum şi cuantumul taxei 
de aviz 

- Primeşte, prin intermediul secretariatului, documentaţiile tehnice de avizare specifice depuse 
de solicitant 

- Verifică respectarea condiţiilor din certificatul de urbanism  
- Analizează documentaţiile în conformitate cu legislaţia specifică în vederea emiterii 

avizelor/acordurilor 
- Solicită beneficiarului, după caz, completarea sau modificarea documentaţiei tehnice de 

avizare şi comunică Consiliului Judeţean Galaţi acest fapt 

- Asigură prezența  săptămânală la întâlnirile organizate cu membrii comisiei sau ori de cîte ori 
va fi cazul 

- Emite avizul/acordul în termenele prevăzute de lege pentru fiecare avizator în parte. 
 
 
IV. METODOLOGIE DE LUCRU 
 
Persoanele desemnate din cadrul secretariatului  Comisiei de Acord Unic  vor înainta 
reprezentantului delegat al emitentul de avize/acorduri documentaţia tehnică specifică în 
cadrul şedinţei CAU. 

Emitentul de avize/acorduri  verifică documentaţia și, în cazul în care documentația este 
neconformă, se comunică direct solicitantului, precum şi secretariatului Comisiei de Acord 
Unic. 

Redepunerea documentaţiei completată/modificată se va face prin registratura 

instituției cu număr și dată, fiind repartizată secretariatului Comisiei de  Acord Unic care o va 
pune la dispozitia membrilor CAU.  

Avizul/acordul solicitat se va emite în original către solicitantul acestuia, iar în 

copie și în format electronic către Comisia de acord Unic în vederea emiterii acordului 
unic. 

 
 
V. LITIGII 
 

Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte 

pretenții  decurgând din prezentul Protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de 

soluționare pe cale amiabilă. 

În condițiile în care în termen de ____ zile de la începerea acestor proceduri neoficiale 

părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare se poate 

adresa instanțelor judecătorești competente. 
 

 
 
VI. REZILIEREA PROTOCOLULUI  
 

Constituie  motiv de reziliere a prezentului protocol următoarele: 

1. Nerespectarea de către părțile contractante a prevederilor prezentului protocol 
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VII. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI  
 
Constituie motiv de încetare a prezentului protocol următoarele: 

1. Acordul părților pentru încetarea contractului 

2. Forța majoră , daca este invocata. 
3.  

 
VIII. DISPOZITII FINALE 
 

Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru și acoperă 
întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite. 

Protocolul are valabilitate 12 luni/an de la data semnării sale, cu prelungirea automată 

pentru noi perioade de câte 12 luni/an, dacă nici una dintre părți nu notifică celeilalte părţi 

cererea de încetare a valabilității sale, cu minimum 2 luni înaintea expirării perioadei de 
valabilitate. 

Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părților 
semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are 

iniţiativa amendării prezentului protocol va transmite celeilalte părți, spre analiză, în scris, 
propunerile respective. 

Încheiat astăzi ______________, în ___ exemplare, toate cu valoare de original, câte 
______ exemplare pentru fiecare parte. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 3323/13.03.2020 

 

 

 

                                           REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind constituirea  
Comisiei de Acord Unic (CAU) la nivelul Direcţiei Arhitect Şef  

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 
 

 

 Iniţierea acestui proiect de hotărâre este determinată de necesitatea constituirii 

Comisiei de Acord Unic (CAU) la nivelul Direcţiei Arhitect Şef din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 

Prin Legea nr. 7 din 2020 au fost aduse modificări Legii nr. 50 din 1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii.  

În acest sens, se impune autorităților administrației publice de la nivel județean 

organizarea Comisiei pentru Acord Unic, denumită în continuare C.A.U., 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, pe baza 

documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare, însoțită de 

documentațiile tehnice de avizare specifice, depuse în format electronic. 

Din  aceste  motive, propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind 

constituirea Comisiei de Acord Unic (CAU) la nivelul Direcţiei Arhitect Şef din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 

Solicităm avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, 

agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice şi al Comisiei de 

specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 

PREŞEDINTE, 

FOTEA COSTEL 
 

 

 
 

                 Arhitect Şef, 
                      Dumitrescu Marioara 

 
 
 
Bobeică Doina/             
1 ex/12.03.2020 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 3323/13.03.2020 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind constituirea  

Comisiei de Acord Unic (CAU) la nivelul Direcţiei Arhitect Şef  
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 

 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 45  alin. (11) din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, autoritățile administrației publice de la nivel județean au obligația de a organiza în 

cadrul structurilor de specialitate Comisia pentru acord unic, denumită în continuare C.A.U., 

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, pe baza documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare, 

însoțită de documentațiile tehnice de avizare specifice depuse. 

Pe bază de protocoale încheiate între autoritățile administrației publice locale și 

emitenții de avize și acorduri, C.A.U. se compune din: 

-   Preşedinte -  Arhitect Şef al Judeţului Galaţi 

- Membri - reprezentanţi delegaţi ai tuturor societăţilor care administrează 

şi/furnizează utilităţile urbane , ai instituţiilor abilitate să emită acorduri şi avize, şi 

împuterniciţi ai serviciilor descentralizate ale administraşiei publice centrale în 

domeniile prevenirii şi stingerii incendiilor,apărării civile şi protecţiei civile, 

semnatare ale Protocolului cadru de colaborare 

- Secretariatul CAU se asigură de specialişti provenind din structura proprie a 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, desemnaţi prin Dispoziţie 

a Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi. 

Comisia de Acord Unic are următoarele atribuţii principale: 

 - primeşte, prin intermediul secretariatului, documentaţiile tehnice de avizare         

specifice depuse de solicitant;   

- verifică respectarea condiţiilor din certificatul de urbanism;   

- analizează documentaţiile în conformitate cu legislaţia specifică în vederea 

emiterii avizelor/acordurilor; 

- analizează eventualele solicitări de completare sau modificare ale documentaţiei 

făcute de emitenţii de avize / acorduri şi care ar putea modifica soluţiile tehnice 

impuse prin alte avize, comunicând aceste aspecte solicitantului, avizatorilor; 

afectaţi şi secretariatului CAU; 

- transmite solicitantului avizele obţinute prin intermediul CAU şi propunerea de 

acord unic în vederea informării solicitantului şi continuării procedurii de 

autorizare a executării lucrărilor de construire. 

Relațiile funcționale, atribuțiile, precum și asigurarea ritmicității funcționării C.A.U. se 

stabilesc prin regulamente de organizare și funcționare, care se aprobă prin dispoziție a 

președintelui consiliului județean, la propunerea arhitectului-șef sau a persoanei cu 

responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului conform legii. 

 

 



În situația în care solicitantul optează pentru obținerea avizelor și acordurilor prin 

intermediul C.A.U., taxele și tarifele pentru emiterea avizelor și acordurilor cerute prin 

certificatul de urbanism se suportă de solicitant, cuantumurile taxelor fiind stabilite de 

emitenții avizelor și acordurilor, care se calculează potrivit reglementărilor legale specifice 

fiecărui domeniu de avizare și se comunică Consiliului Judeţean Galaţi. 

După obținerea avizelor, autoritatea publică emite acordul unic pe baza propunerii 

C.A.U. 

  În vederea emiterii acordului unic prin intermediul C.A.U., pentru emiterea 

autorizațiilor de construire, consiliul județean va stabili taxe în condițiile legii. 

 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile Legii nr. 7/2020 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții. 

În concluzie, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Bobeică Doina 
1ex/12.03.2020 

Direcţia Economie şi 
Finanţe, 

George Stoica 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională, 

Laura Angheluţă 

Direcţia Programe,     
Camelia Epure 

 
Direcţia 

Arhitect Şef, 

Mărioara Dumitrescu 
 

 
Direcţia 

Patrimoniu, 

Constantin Cristea 
 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice, 
Andrei Mişurnov 

Direcţia Tehnică, 

Elena Săndulache 
  


