
    

 

HOTǍRÂREA  Nr. ______ 

din __________________ 2020 
 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei tehnice de 
amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:9748/11.09.2020 

 Consiliul Judeţean Galaţi;  

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

Având în vedere raportul de avizare al 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; 
 Având în vedere prevederile art. 37 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a 
documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice nr. 233/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și f), alin. (3) lit. e) şi art. 182 alin. (1) 
din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei tehnice de 
amenajare a teritoriului și urbanism, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă modelele de formulare de Avize ce vor fi emise de Comisia tehnică 
de amenajare a teritoriului și urbanism, prevăzute în Anexa nr. 2, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se îşi încetează aplicarea  
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 80 din 30.05.2014 privind reorganizarea Comisiei 
tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul Consiliului Județului Galaţi, precum și 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia.  

Art.4. De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Direcția 
Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

        
                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                 

   Teodorescu Luminiţa/                                                                                                                                    Direcţia Arhitect şef 
   08.09.2020 

Contrasemnează pentru legalitate: 
Secretarul general al judeţului, 

Ionel COCA 
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Anexa nr. 1 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI TEHNICE DE 
AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN 

GALAȚI 
 

 
A. DEFINIRE, SCOP 
Art. 1. – Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism este un organ 

consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură 
fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-șef, în componența căreia sunt incluși specialiști 
atestați din domeniul urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologi, precum și 
din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de rețele 
edilitare, transport, conform prevederilor art. 37, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Art. 2. – Componența nominală a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și 

Urbanism și Regulamentul de funcționare se aprobă de Consiliul Județean Galați la 
propunerea Președintelui Consiliului Județean.  

 
 B. ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 
 Art. 3. – Comisia funcționează sub coordonarea Arhitectului Șef al Consiliului Județean 
Galați. 
 
 Art. 4. – Secretariatul Comisiei este asigurat de structura de specialitate din subordinea 
Arhitectului Șef al Consiliului Județean Galați, respectiv Compartimentul urbanism, 
amenajarea teritoriului și protecția mediului. 
 
 Art. 5. – La ședințele de avizare ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și 
Urbanism nu pot participa la luarea deciziei membrii comisiei care au calitatea de 
autor/coautor al documentației prezentate, administrator, asociat sau angajat la societatea 
comercială, biroul de proiectare sau similar unde s-a elaborat lucrarea. 
 
 C. ATRIBUȚII. MOD DE LUCRU 
 Art. 6. – Comisia analizează din punct de vedere tehnic și emite avize pentru 
următoarele categorii de lucrări: 

 Documentații de amenajarea teritoriului și de urbanism: 
-P.A.T.Z.R.  - plan de amenajare a teritoriului zonal regional; 
- P.A.T.J.  - plan de amenajare a teritoriului județean; 
- P.A.T.Z.  - plan de amenajare a teritoriului zonal; 
- P.A.T.Z.I.J. - plan de amenajare a teritoriului interjudețean; 
- P.A.T.Z.I.O. - plan de amenajare a teritoriului interorășenesc; 
- P.A.T.Z.I.C. - plan de amenajare a teritoriului intercomunal; 
- S.D.T.Z.P. - strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană 
- P.M.U.  - plan de mobilitate urbană; 
- P.U.G.  - plan urbanistic general; 
- P.U.Z.  - plan urbanistic zonal; 
- P.U.D.  - plan urbanistic de detaliu; 
-  A.O.  - aviz de oportunitate; 
-  regulamente de urbanism aferente, după caz; 
-  programele și prognozele de dezvoltare economică a județului sau ale 
localităților; 

-  programe de refacere și de protecție a mediului; 
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-  alte documentații la solicitarea Consiliului Județean Galați sau a consiliilor 
locale pentru zone insuficient reglementate prin documentații urbanistice și 
de amenajarea teritoriului; 

-  documentații întocmite pentru solicitarea certificatelor de urbanism la lucrări 
situate pe terenuri din extravilan, în vederea stabilirii oportunității introducerii 
acestora în intravilan prin elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal. În aceste 
cazuri, comisia va emite avize de principiu.    
 

Art. 7. Comisia emite avize și pentru categoriile de lucrări sus-menționate, aflate în 
competența de avizare și aprobare a Consiliilor Locale, dacă acestea nu au constituită o 
comisie tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism, conform prevederilor Legii nr. 
350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
Art. 8. Comisia se întrunește ori de câte ori este nevoie, la convocarea secretariatului 

acesteia. Convocarea se va face cu cel puțin 48 ore înainte de întrunirea comisiei, dată la care 
va fi transmis și opisul documentațiilor ce fac obiectul analizei. 

 
Art. 9. Lucrările ședințelor comisiei sunt conduse de către președintele comisiei. 
 
Art. 10. Comisia va fi reprezentată în ședință de membrii desemnați sau înlocuitorii 

propuși – ambii cu drept de decizie – în domeniul de specialitate propriu. 
 
Art. 11. Ședințele comisiei sunt legal constituite, dacă este prezentă majoritatea simplă 

a membrilor în funcție. 
Membrii comisiei sunt obligați să se prezinte la ședință în ziua și la ora stabilită și să 

semneze lista de prezență. Se consideră motivată orice absență datorată deplasărilor în 
interesul serviciului, a cazurilor de boală sau concediului de odihnă. 

În aceste situații drepturile și obligațiile membrilor respectivi vor fi preluate de înlocuitorii 
desemnați la constituirea comisiei. 

În situații speciale, ședința se va desfășura fără prezența fizică a membrilor comisiei, 
utilizând mijloace electronice de comunicare, respectiv poșta electronică. 
 

Art. 12. Hotărârea comisiei se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți. 
 
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 invitați ai comisiei, reprezentanți ai instituțiilor teritoriale implicate în 

procesul de avizare a documentațiilor tehnice sau construcțiilor, emit după caz, avize proprii 
de specialitate pentru lucrările supuse dezbaterii în comisie și au obligația de a transmite în 
scris punctele de vedere cu privire la lucrările din listă, până la data ședinței, inclusiv. 
Netransmiterea punctului de vedere se consideră “punct de vedere favorabil”. 

 
Art. 15. Lucrările ședințelor comisiei, precum și hotărârile adoptate de plen se 

consemnează în procese-verbale ținute special într-un registru, prin grija secretarului comisiei. 
Procesele-verbale se semnează de către toți membrii comisiei prezenți la ședință. Acestea pot 
fi puse la dispoziție terților numai cu aprobarea președintelui Consiliului Județean Galați sau a 
Arhitectului șef al județului. Procesele-verbale vor sta la baza avizelor emise. 

 
D. PREZENTAREA DOCUMENTAȚIILOR 
Art. 16. Documentațiile supuse avizării vor fi întocmite în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările 
ulterioare, Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a 

https://idrept.ro/00176739.htm
https://idrept.ro/00176739.htm
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documentaţiilor de urbanism, a Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și a celorlalte legi, normative și reglementări în vigoare la data întocmirii documentației 
urbanistice sau de amenajarea teritoriului. 

 
Art. 17. Se pot prezenta în ședință doar documentații corect întocmite, complete și 

pentru care s-au obținut celelalte avize de specialitate sau se face dovada înaintării în 
prealabil a documentațiilor specifice fiecărei instituții teritoriale interesate, care va prezenta în 
ședință – punctul său de vedere. 

În comisie documentațiile se vor prezenta atât în formă fizică, cât și în format electronic 
– fișiere format PDF, JPG. 

În situația în care secretariatul constată deficiențe în modul de elaborare și prezentare 
a documentației, o va restitui însoțită de observații. 

 
Art. 18. Susținerea lucrărilor se va realiza obligatoriu de către proiectant. 
 
E. ATRIBUȚIILE SECRETARIATULUI, EMITEREA AVIZELOR 
Art. 19. Secretariatul primește și analizează documentațiile, le returnează pe cele 

incomplete sau incorecte, întocmește lista cu lucrările propuse pentru avizare, convoacă 
membrii comisiei și invitații, completează procesele-verbale ale ședințelor, întocmește și 
comunică celor interesați avizele, urmărește completarea documentațiilor cu condițiile impuse 
de comisie și după caz, cu hotărârea de aprobare sau respingere a documentației de către 
Consiliul Județean Galați sau consiliilor locale. 

 
Art. 20. Avizele se emit în termenul legal și se evidențiază prin numere de ordine, 

începând cu numărul 1 în prima ședință a anului. 
 
Art. 21. Avizul va fi semnat de către persoana responsabilă cu verificarea 

documentației și Președintele comisiei.  
În situația în care Președintele comisiei nu este prezent din motive întemeiate, Comisia 

tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism va fi condusă de către un membru din cadrul 
acesteia, cu pregătire în domeniul arhitecturii și urbanismului. În această situație avizul emis 
de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism va fi semnat de către 
reprezentantul Direcției Tehnice care va fi împuternicit prin Dispoziție a Președintelui 
Consiliului Județean Galați să semneze actele administrative emise. Avizul va fi contrasemnat 
de către membrul comisiei, având temporar calitatea de președinte și de persoana 
responsabilă cu verificarea documentației.     

 
Art. 22. Avizul se va redacta în trei exemplare și se va comunica astfel: un exemplar 

solicitantului (beneficiarului), unul consiliului local al localității pe al cărei teritoriu administrativ 
se va edifica investiția pentru care s-a întocmit documentația, iar al treilea exemplar se va 
arhiva la consiliul județean. 

 
Art. 23. Avizele comisiei sunt definitive și nu pot fi modificate decât prin reanalizarea lor 

în comisie și emiterea unui nou aviz. 
 
F. DISPOZIȚII FINALE 
 
Art. 24. Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului și Urbanism poate fi modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Galați, la 
propunerea Președintelui Consiliului Județean Galați și a Arhitectului șef al județului.  
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           Anexa nr. 2 
 

 Model avize de oportunitate 
 
 

ROMÂNIA                  Aprobat, 
Judeţul ___________     Președintele Consiliului Județean, 
Consiliul Judeţean _______________ 
Comisia tehnică de amenajare                                              
a teritoriului și urbanism 
      
 
Ca urmare a cererii adresate de1) _______________cu domiciliul/sediul2) în judeţul _______ 
municipiul/oraşul/comuna ____________________, satul __________ sectorul ______, cod 
poştal _______, str.______________ nr. ______, bl. ______, sc. ________, et. ._________ 
ap. ______, telefon/fax _____________, e-mail ________, înregistrată la nr. ____________ 
din .____________20____ 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
cu modificările şi completările ulterioare, se emite 
 

AVIZUL DE OPORTUNITATE 
Nr. _______ din  ________________ 

 
 

pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru3) ________________________________ 
generat de imobilul4) ___________________, 
cu respectarea următoarelor condiţii: 
1.Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.: 
Conform anexei5) la prezentul aviz, teritoriul este delimitat la nord de ___________, la sud de 
__________, la est de __________, la vest de ___________ . 
2.Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi 
_________________________________________________________________________ 
3.Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime) 
_________________________________________________________________________ 
4.Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor 
_________________________________________________________________________ 
5.Capacităţile de transport admise 
_________________________________________________________________________ 
6.Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru P.U.Z. 
_________________________________________________________________________ 
7.Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a 
publicului 
_________________________________________________________________________ 
Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a 
Certificatului de urbanism nr. _________ din _________________ emis de _____________. 
Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poştă la data de __________________ 

 
 

PREȘEDINTE COMISIE, 
 

Întocmit, 
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HOTĂRÂREA Nr. ______ din ___________ 2020 
pag. nr. 6 

 
 

ROMÂNIA         Aprobat, 
Judeţul ____________       Preşedintele Consiliului Judeţean, 
Consiliul Judeţean ___________ 
Comisia tehnică de amenajare  
a teritoriului și urbanism       
 
 
 
Ca urmare a cererii adresate de1)______________, cu domiciliul/sediul2) în judeţul _______, 
municipiul/oraşul/comuna ________, satul ______, sectorul _______, cod poştal ________, 
str. __________ nr. _______, bl. _________, sc. _______, et. _____, ap. _______, telefon/fax 
________, e-mail _________, înregistrată la nr. _______ din ________20______, 
şi a avizelor prealabile emise de: 
- Primarul*) ___________, aviz nr. ________ din ______________, 
- Primarul*) ___________, aviz nr. ________ din ______________, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
cu modificările şi completările ulterioare, se emite 
 
 

AVIZUL DE OPORTUNITATE 
Nr. _________ din ______________ 

 
 

pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru3) ________________________________ 
generat de imobilul4) ________________________________________________________ 
cu respectarea următoarelor condiţii: 
1.Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.: 
Conform anexei5) la prezentul aviz, teritoriul este delimitat la nord de _____________, la sud 
de __________, la est de ___________, la vest de ________________. 
2.Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi 
_______________________________________________________________________ 
3.Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime) 
_______________________________________________________________________ 
4.Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor 
_______________________________________________________________________ 
5.Capacităţile de transport admise 
_______________________________________________________________________ 
6.Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru P.U.Z. 
________________________________________________________________________ 
7.Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a 
publicului 
_________________________________________________________________________ 
Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului 
de urbanism nr. ____________ din _____________, emis de ______________. 
Achitat taxa de __________ lei, conform Chitanţei nr. __________ din _________________. 
Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poştă la data de _________________. 
 
 

PREȘEDINTE COMISIE, 
 
 
 

Întocmit, 

https://idrept.ro/00050085.htm


 

 

HOTĂRÂREA Nr. ______ din ___________ 2020 
pag. nr. 7 

 
 Model aviz Plan Urbanistic General (P.U.G.) 

 
 

ROMÂNIA         
Judeţul ________________ 
Consiliul Judeţean _______________ 
Comisia tehnică de amenajare                                              
a teritoriului și urbanism 
Nr. ____/___________ 
 
 

C ă t r e , 
______________________________________ 

 
 
 

Spre știință: PRIMĂRIA ________________________ 
 
 
 

 Urmare cererii dvs., înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. _____/_________, 

vă comunicăm că în ședința Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data 

de _________________, s-a emis următorul  

 

A V I Z  

 

favorabil cu următoarele condiții________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

nefavorabil, întrucât__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

pentru documentația_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

proiect nr.______________elaborat de___________________________________________ 

 S-au prezentat următoarele acorduri și avize la documentație: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 

cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local va aproba documentația și prezentul 

aviz prin hotărâre și va transmite un exemplar din această hotărâre Consiliului Județean 

Galați. 

 
 

PREȘEDINTE COMISIE, 
 
 

 
Întocmit, 
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 Model aviz Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL _____________ 
CONSILIUL JUDEȚEAN _____________ 
Comisia tehnică de amenajare  
a teritoriului şi urbanism 
 
 

Ca urmare a cererii adresate de1) ____________________, cu domiciliul/sediul2) în 
judeţul ___________, municipiul/oraşul/comuna ____________, satul ________________, 
sectorul _______, cod poştal ________, str. _____________ nr. _____, bl. _____, sc. ____, 
et. _____, ap. _____, telefon/fax ____________, e-mail _________________, înregistrată la 
nr. __________ din _____________20____, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
cu modificările şi completările ulterioare, se emite următorul: 
 

A V I Z  
Nr. ______ din ________________ 

pentru Planul urbanistic zonal pentru3) _______________________ 
 

generat de imobilul4) 
__________________________________________________________________________ 
Iniţiator: 
__________________________________________________________________________ 
Proiectant: 
__________________________________________________________________________ 
Specialist cu drept de semnătură RUR: 
____________________________________________ 
Amplasare, delimitare, suprafaţă zona studiată în P.U.Z.: _____________________________ 
Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior: 
- UTR ____________; 
- regim de construire: _____________; 
- funcţiuni predominante: __________; 
- H max = ______________; 
- POT max = ____________; 
- CUT max = ____________; 
- retragerea minimă faţă de aliniament = _____________; 
- retrageri minime faţă de limitele laterale = ___________; 
- retrageri minime faţă de limitele posterioare = __________ 
Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: 
- UTR ____________; 
- regim de construire: _____________; 
- funcţiuni predominante: __________; 
- H max = ____________; 
- POT max = __________; 
- CUT max = __________; 
- retragerea minimă faţă de aliniament = _____________; 
- retrageri minime faţă de limitele laterale = ___________; 
- retrageri minime faţă de limitele posterioare = ____________; 
- circulaţii şi accese: ____________; 
- echipare tehnico-edilitară: ____________. 
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În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din data de 

___________________ se avizează favorabil/cu condiţii/nefavorabil Planul urbanistic zonal şi 
Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, cu următoarele condiţii: 

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa de reglementări anexată şi vizată 
spre neschimbare. 

Elaboratorul şi beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor şi veridicitatea 
înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 
alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Prezentul aviz este un aviz tehnic şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. 
Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) 

se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. şi cu obligativitatea respectării întocmai a 
prevederilor acestuia. 

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a 
certificatului de urbanism nr. ______ din ___________, emis de ______________________. 

 

 
 

PREȘEDINTE COMISIE, 

 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
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 Model Aviz Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 

 
R O M Â N I A 
JUDEȚUL ___________ 
CONSILIUL JUDEȚEAN _______________ 
Comisia tehnică de amenajare  
a teritoriului şi urbanism 

 
 

Ca urmare a cererii adresate de1) ___________________, cu domiciliul/sediul2) în 
judeţul _____________, municipiul/oraşul/comuna __________, satul _____________, 
sectorul ________, cod poştal __________, str. ____________ nr. ______, bl. ____, sc. ___, 
et.___, ap. ______, telefon/fax __________, e-mail ____________, înregistrată la nr. _____ 
din _________20____, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
cu modificările şi completările ulterioare, se emite următorul: 
 

A V I Z  
Nr. ______ din ________________ 

pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3) ____________________ 
 
generat de imobilul4) __________________ 
Iniţiator: ____________________________ 
Proiectant: __________________________ 
Specialist cu drept de semnătură RUR: ________________ 
Amplasare, delimitare, suprafaţă zona studiată în P.U.D.: ______________ 
Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior: 
- UTR ____________; 
- regim de construire: _____________; 
- funcţiuni predominante: __________; 
- H max = _____________; 
- POT max = __________; 
- CUT max = __________; 
- retragerea minimă faţă de aliniament = ____________; 
- retrageri minime faţă de limitele laterale = __________; 
- retrageri minime faţă de limitele posterioare = __________ 
Prevederi P.U.D. propuse: 
- retrageri minime faţă de limitele laterale = _____________; 
- retrageri minime faţă de limitele posterioare = __________; 
- circulaţii şi accese: ___________; 
- echipare tehnico-edilitară: ____________ 

În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din data de 
____________se avizează favorabil/cu condiţii/nefavorabil Planul urbanistic de detaliu, cu 
următoarele condiţii5): 
__________________________________________________________________________ 
Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa de reglementări urbanistice anexată şi 
vizată spre neschimbare. 
Elaboratorul şi beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor şi veridicitatea 
înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 
alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
 
Prezentul aviz este un aviz tehnic şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. 

https://idrept.ro/00050085.htm
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Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate 
întocmi numai după aprobarea P.U.D. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor 
acestuia. 
Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului 
de urbanism nr. _______ din ___________, emis de ____________. 
 
 
 
 

PREȘEDINTE COMISIE, 
 
 
 
 
 
Întocmit, 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 9748/11.09.2020 

 

 

                                           REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism 

la nivelul Consiliului Județean Galați 
 

 

Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de modificările legislative aduse 

atât asupra Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare, cât și a Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și 

de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările 

ulterioare. 

La nivelul Consiliului Județean Galați funcționează, potrivit Hotărârii Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 80 din 30.05.2014, modificată şi completată, Comisia tehnică de 

amenajare a teritoriului și urbanism care este un organ consultativ cu atribuții de analiză, 

expertizare tehnică și consultanță care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-

șef. 

 In componența Comisiei fac parte specialiști atestați din domeniul urbanismului, 

arhitecturii, monumentelor istorice, arheologi, precum și din domeniul sociologiei, economiei, 

geografiei, ingineri constructori, ingineri de rețele edilitare, transport, conform prevederilor art. 

37, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Județean Galați la propunerea Președintelui Consiliului Județean Galați, 

conform prevederilor art. 37, alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, aprobă componența nominală a Comisiei 

tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și Regulamentul de funcționare al acesteia. 

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, 
COSTEL FOTEA 

 
 

                 Direcția Arhitect Şef, 
 
 
 
Teodorescu Luminița/             
1 ex/08.09.2020 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 9748/11.09.2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre al Consiliului Județean Galați privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism 

la nivelul Consiliului Județean Galați 
 

 

 

 Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism este un organ 
consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care 
asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-șef, în componența căreia 
sunt incluși specialiști atestați din domeniul urbanismului, arhitecturii, 
monumentelor istorice, arheologi, precum și din domeniul sociologiei, economiei, 
geografiei, ingineri constructori, ingineri de rețele edilitare, transport, conform 
prevederilor art. 37, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. 

 În conformitate cu prevederile art. 37, alin. (3) din actul normativ mai sus 
invocat, componența nominală a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și 
Urbanism și regulamentul de funcționare se aprobă de Consiliul Județean Galați 
la propunerea Președintelui Consiliului Județean.  

La nivelul Consiliului Județean Galați a fost aprobat prin Hotărârea nr. 80 
din 30.05.2014 reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și 
urbanism, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
acesteia.  

Întrucât legislația curentă a suferit modificări, este necesar actualizarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare 
a Teritoriului și Urbanism. 

În concluzie, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
  

 

 

         
Teodorescu Luminița/ 
1ex/08.09.2020 

Direcţia Economie şi Finanţe, 
Director Executiv, 

George Stoica 
 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională, 

Director Executiv, 
Laura Angheluţă 

Direcţia Programe,    
Director Executiv, 

Camelia Epure 
 

 
Direcţia Arhitect Şef, 

 

 

 
Direcţia Patrimoniu, 
Director Executiv, 

Constantin Cristea 
 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice, 

Alina Nedelcu 

Direcţia Tehnică, 

Director Executiv cu  

atribuții delegate, 

Elena Săndulache 

  


