HOTǍRÂREA Nr. ______
din __________________ 2019
privind: reorganizarea 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:11046/10.10.2019
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. 173 alin. (1) lit. f), alin. (3) lit. e) şi art. 182 alin. (1)
din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
În temeiul 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 reorganizează Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism
la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi, în următoarea componenţă:
1.

Dumitrescu Marioara

2.

Dumitru Silvia

3.

Bacalu Mihai Puiu

4.

Gheorghiu Roxana

5.

Buhociu Liliana

6.

Stan Paul

7.

Culcea Mirela

8.

Adamescu Adrian Ionuţ

9.

Marin Viorel

- Arhitect Şef, Direcţia Arhitect Şef,
Consiliul Judeţean Galaţi
- Inginer , Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Galaţi
- Arhitect, Ordinul Arhitecţilor din
România, Filiala “Dunărea de Jos”
- Arhitect, Ordinul Arhitecţilor din
România, Filiala “Dunărea de Jos”
- Arhitect, Ordinul Arhitecţilor din
România, Filiala “Dunărea de Jos”
- Arhitect, Ordinul Arhitecţilor din
România, Filiala “Dunărea de Jos”
- Şef serviciu, Avize, Acorduri, Autorizaţii,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi
- Arheolog specialist, Muzeul de Istorie
„Paul Păltânea” Galaţi
- Consilier, Direcţia Tehnică, Consiliul
Judeţean Galaţi

- preşedinte
- membru
- membru
- membru
- membru
- membru
- membru
- membru
- membru
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(2) La lucrările Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism vor participa
membri nepermanenţi, cu statut de invitat, reprezentanţi ai următoarelor instituţii:
 Direcţia de Sănătate Publică Galaţi
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gen. Eremia Grigorescu” al Judeţului
Galaţi
 Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Galaţi
 DISTRIGAZ SUD SA Galaţi
 SC APĂ-CANAL SA Galaţi
 Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Mediaş
 SC CALORGAL SA Galaţi
 Administraţia Naţională ” APELE ROMÂNE” – Sistemul de Gospodărire a Apelor
Galaţi
(3) Secretariatul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism va fi
asigurat de structura de specialitate din subordinea Direcţiei Arhitect Şef, din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.
Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod
corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 80/2014 privind reorganizarea
Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul Consiliului Judeţean
Galaţi, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Galaţi, Ordinului Arhitecţilor din România - Filiala „Dunărea de Jos”, Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Galaţi, Muzeului de Istorie „Paul Păltânea” Galaţi, membrilor
comisiei, precum şi instituţiilor publice, organizaţiilor profesionale şi societăţilor comerciale
prevăzute la art. 1 alin. (2).

P R E Ş E D I N T E,
COSTEL FOTEA

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul General al Judeţului,
Ionel Coca

Arhitect Şef,
Mărioara Dumitrescu

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 11046/10.10.2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind reorganizarea
Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism
la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi

Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de faptul că în perioada 20142019, respectiv de la aprobarea componenţei comisiei prin HCJ nr.80/ 30.05.2014 până în
prezent, au intervenit modificări cu privire la raportul de muncă/colaborare al membrilor
recomandaţi de Ordinul Arhitecţilor din România - filiala „Dunărea de Jos”, situaţie în care
instituţia sus menţionată a făcut alte propuneri.
Având în vedere noile propuneri precum şi modificările legislative din ultima perioadă,
în vederea eficientizării activităţii comisiei, în sensul în care documentaţiile de urbanism şi
amenajarea teritoriului sunt avizate în prealabil de către instituţiile deconcentrate ale
administraţiei publice centrale şi de către administratorii de reţele tehnico-edilitare, societăţi
comerciale, în scopul asigurării unui cadru eficient de dialog între beneficiar, elaborator,
avizatori şi specialişti în domeniul urbanismului, se propune reconstituirea Comisiei tehnice
de amenajarea teritoriului şi urbanism prin înlocuirea cu noii membri.
Din aceste motive, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind
reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul Consiliului
Judeţean Galaţi şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 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,

FOTEA COSTEL

Arhitect Şef,
Dumitrescu Marioara

Bobeică Doina/
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 11046/10.10.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind reorganizarea
Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism
la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi

În conformitate cu prevederile art. 37 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, a fost
înfiinţată prin HCJ nr. 605/28.02.2011 Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de
urbanism, organism consultativ cu atribuţii de avizare, expertiză tehnică şi consultanţă în
scopul îmbunătăţirii calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea durabilă locală şi judeţeană,
reorganizată conform HCJ nr. 80/30.05.2014.
Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism este formată din
specialişti din domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului şi din reprezentanţi ai
instituţiilor tehnice, economice, sociale şi de protecţie a mediului cu care administraţia
publică locală colaborează pentru desfăşurarea activităţilor de amenajare a teritoriului şi de
urbanism. Întrucât în perioada 2014-2019 au intervenit modificări cu privire la raportul de
muncă/colaborare al membrilor recomandaţi de Ordinul Arhitecţilor din România - filiala
„Dunărea de Jos”, instituţia sus menţionată a făcut propuneri noi, drept pentru care
propunem constituirea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism în
următoarea componenţă:
MEMBRI PERMANENŢI, cu drept de vot:

1.

Dumitrescu Marioara

2.

Dumitru Silvia

3.

Bacalu Mihai Puiu

4.

Gheorghiu Roxana

5.

Buhociu Liliana

6.

Stan Paul

7.

Culcea Mirela

8.

Adamescu Adrian Ionuţ

9.

Marin Viorel

- Arhitect Şef, Direcţia Arhitect Şef,
Consiliul Judeţean Galaţi
- Inginer , Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Galaţi
- Arhitect, Ordinul Arhitecţilor din
România, Filiala “Dunărea de Jos”
- Arhitect, Ordinul Arhitecţilor din
România, Filiala “Dunărea de Jos”
- Arhitect, Ordinul Arhitecţilor din
România, Filiala “Dunărea de Jos”
- Arhitect, Ordinul Arhitecţilor din
România, Filiala “Dunărea de Jos”
- Şef serviciu, Avize, Acorduri, Autorizaţii,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi
- Arheolog specialist, Muzeul de Istorie
„Paul Păltânea” Galaţi
- Consilier, Direcţia Tehnică, Consiliul
Judeţean Galaţi

- preşedinte
- membru
- membru
- membru
- membru
- membru
- membru
- membru
- membru
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 MEMBRI INVITAŢI, NEPERMANENŢI, reprezentanţi ai următoarelor instituţii:
 Direcţia de Sănătate Publică Galaţi
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gen. Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi
 Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Galaţi
 DISTRIGAZ SUD SA Galaţi
 SC APĂ-CANAL SA Galaţi
 Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Mediaş
 SC CALORGAL SA Galaţi
 Administraţia Naţională ” APELE ROMÂNE” – Sistemul de Gospodărire a Apelor
Galaţi
Prin urmare, prezentul proiect de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate.

Direcţia Economie şi
Finanţe,
George Stoica

Direcţia de Dezvoltare
Regională,
Laura Angheluţă

Direcţia
Arhitect Şef,
Mărioara Dumitrescu

Direcţia
Patrimoniu,
Constantin Cristea

Direcţia Tehnică,
Elena Săndulache

Bobeică Doina
1ex/08.10.2019

Direcţia Programe,
Camelia Epure

Serviciul contencios şi
probleme juridice,

