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JUDETUL GORJ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUMBEŞTI - JIU
Adresa: Oraşul Bumbeşti – Jiu, Str.Parîngului, Nr.101, Judeţul Gorj, Telefon: 0253/463465, Fax: 0253/463872
CIF : 4666002
www.bumbesti-jiu.ro / e-mail: primaria@bumbesti-jiu.ro

HOTĂRÎRE
privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Oraşului Bumbesti Jiu şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia
Consiliul Local al Oraşului Bumbeşti – Jiu, judeţul Gorj,
Avînd in vedere :
- prevederile art. 37 alin. (1) şi alin. (1^1)- (1^3) si alin. 2 - 6 din Legea nr. 350 / 2011 privind amenajarea
teritoriului şi urbanism, modificată şi completată;
- prevederilor art. 36, alin. (5) lit “c“ raportat la alin. (2), lit “c” şi art 115 alin. (1) lit “b“ coroborat cu art 45 alin
(2) lit. „e” din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată ;
- prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 4 lit. a si alin. 6 lit. a pct. 11 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile ulterioare ;
- raportul de specialitate nr. 9967 / 11.08.2015 ;
- expunerea de motive ;
- raportul de avizare al comisiilor de specialitate ;
În temeiul art. 45, alin.1 din Legea nr. 215 / 2001, republicată, privind administraţia publică locală,
HOTARASTE:
.

Art.1 (1) Se constituie Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism a Oraşului Bumbesti - Jiu, ca
organ consultativ cu atribuţii de analiză şi expertizare tehnică şi consultanţă, în următoarea componenţă:
1. Bobaru Constantin, Primarul oraşului Bumbesti -Jiu;
2. Paunescu Cristian, viceprimarul oraşului Bumbesti -Jiu;
3. Bucsenaru Nicolae, secretarul oraşului Bumbesti - Jiu;
4. Nistorescu Dana, consilier superior în cadrul compartiment UAT;
5. Ghincea Dumitru Aurelian, inspector principal în cadrul Compartimentului Fond Funciar;
6. Balasoiu Victor Eduard, inspector principal in cadrul Compartimentului Investitii;
7. Pauna Corina Angela, inspector principal in cadrul Compartimentului integrare europeana ;
8. Micut Vasile Iulian, inspector in cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public si Privat ;
9. Cimpu Ioan, consilier local;
10. Danaiata Dumitru, reprezentant SC Aparegio Gorj SA ;
11. Bobei Nicolae – Romulus, arhitect .
(2) Secretariatul comisiei va fi asigurat de dna. Giurea Maria Daniela, Compartimentul secretariat si relatii publice.
(3) La şedinţă vor participa ca invitaţi şi reprezentanţi ai SC Distrigaz Sud SA , SC Electrica SA , Telecom SA ,
RNP – Parcul National Defileul Jiului si Aria Naturala Protejata “ Nordul Gorjului de Vest “.
Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de
urbanism, conform Anexei la prezenta hotărâre.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Orasului Bumbesti – Jiu prin aparatul de
specialitate, caruia ii va fi comunicată. Hotarirea va fi comunicata si Institutiei Prefectului – Judetul Gorj si
Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului .
Presedinte de sedinta ,
CONSILIER,
BURLIGICA MIHAELA ELENA

Nr. 91

Adoptata astazi, 20.08.2015
Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR,
Jr. NICOLAE BUCSENARU

Adoptata cu votul a 16 consilieri pentru,
- impotriva, - abtineri, din 16 consilieri prezenti

Bumbesti - Jiu
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la sedinta ordinara, din totalul de 17 consilieri in functie
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Anexa la HCL nr. 91 / 20.08.2015

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI
ŞI URBANISM A ORAŞULUI BUMBEȘTI-JIU

I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism a oraşului Bumbești-Jiu este organ
consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea
tehnică a avizului arhitectuluişef/responsabilului cu activitatea de urbanism din cadrul structurii
de specialitate şi este înfiinţată în condiţiile Legii nr. 350/2001 – privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2 Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism a Oraşului Bumbești-Jiu este
formată din specialişti din domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, iar secretariatul
comisiei este asigurat de structura de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului oraşului Bumbești-Jiu.
Art. 3 Componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a
oraşului Bumbești-Jiu şi Regulamentul de funcţionare al acesteia se aprobă prin hotarire de catre
Consiliul local al oraşului Bumbești-Jiu.
II. ATRIBUŢIILE COMISIEI
Art. 4 Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism fundamentează din punct de
vedere tehnic decizia structurii de specialitate desemnatată să emită avizul pentru următoarele
categorii de lucrări:
a) documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului pe raza teritoriului oraşului Bumbești-Jiu
(Planuri Urbanistice Zonale, Planuri Urbanistice de Detaliu, Planuri Urbanistice Generale, cât şi
regulamentele de urbanism aferente).
b) Studii de fundamentare sau cercetări prealabile ale documentaţiilor de amenajarea teritoriului
şi de urbanism(circulaţie, protecţia mediului, istorice, zone protejate, etc.) alte studii de
specialitate (zone de agrement, parcuri industriale, publicitate stradală, etc.).

III. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI
Art. 5 Comisia este organizată dintr-un colectiv multidisciplinar având în componenţă 11 membri
şi secretarul comisiei.
Art. 6 Secretariatul tehnic al comisiei este asigurat de Compartimentul Secretariat si relatii
publice din cadrul Primăriei oraşului Bumbești-Jiu . Secretarul comisiei nu are drept de vot.
Art. 7 La şedinţele de analiză ale comisiei, pentru activităţi deosebite, pot fi invitaţi prin
comunicare scrisă şi alţi specialişti, oameni de cultură, conducători de organizaţii, etc., implicaţi
în domeniu.
Art. 8 Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbansim a oraşului Bumbești-Jiu se
întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui Comisiei , convocarea fiind
asigurată de structura de specialitate .
Art. 9 (1) Convocarea membrilor şi a invitaţilor se va face de către secretarul comisiei.
(2) Membrii comisiei sunt obligaţi să se prezinte la şedinţă în ziua şi la ora stabilită şi să semneze
lista de prezenţă păstrată prin grija secretariatului tehnic.
(3) Şedinţele comisiei sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea membrilor în funcţie
(majoritate simplă).
Art. 10 (1) După analizarea în şedinţă a documentelor prezentate, avizul arhitectului-şef /
responsabilului cu activitatea de urbanism din cadrul structurii de specialitate poate fi favorabil
sau nefavorabil, sau se poate restitui lucrarea neavizată.
(2) În avize se vor menţiona condiţiile impuse ca urmare a analizei în comisie, după caz.
(3) În cazul restituirii documentaţiilor neavizate se vor consemna motivele respingerii.
(4) Hotărârile comisiei se iau cu vot deschis.
(5) Hotărârea comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi (majoritate simplă) şi se
consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
Art. 11 (1) Lucrările şedinţei comisiei se consemnează în procesul-verbal înscris într-un Registru
special, prin grija secretarului.
(2) Procesul - verbal se semnează de toţi membrii comisiei prezenţi la şedinţă.
Art. 12 Secretarul comisiei va proceda după cum urmează:
- înregistrarea documentaţiilor pe bază de cerere scrisă;
- gruparea documentaţiilor pe categorii de obiecte şi genuri de probleme, importanţă şi prioritate;
- coordonează desfăşurarea şedinţelor, redactează şi asigură transmiterea hotărârilor comisiei
către persoanele interesate.
Art.13 Documentaţiile vor fi prezentate de elaboratorii lor, iar în cazuri excepţionale acestea pot
fi prezentate de beneficiar sau de secretarul comisiei.
Art.14 La şedinţele de avizare ale comisiei nu pot participa la luarea deciziei membrii care au
calitatea de elaborator al documentaţiilor / proiectelor, supuse avizării.

Art.15 Conţinutul hotărîrilor comisiei va fi consemnat într-un Registru special de şedinţă de către
secretarul comisiei.
Conţinutul Registrului special este deschis publicului, la solicitare prin adresă către comisie.
IV. DISPOZIŢII FINALE
Art. 16 Prezentul Regulament poate fi modificat prin Hotărârea Consiliului Local, în funcţie de
legislaţia în vigoare la data modificării.

Presedinte de sedinta ,
CONSILIER,
BURLIGICA MIHAELA ELENA

Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR,
Jr. NICOLAE BUCSENARU

