
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA               
 
   
                              PROIECT 
 
 
     HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.324/2011 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare 

a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Craiova şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al acesteia 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.07.2016. 
 Având în vedere raportul nr.121589/2016 întocmit de Direcţia Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu prin care se propune modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.324/2011 referitoare la aprobarea 
componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului 
Craiova şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism şi Ordinului 
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 
documentaţiilor de urbanism; 
  În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.11, art.45, alin.2, lit.e 
şi art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind  administraţia publică 
locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

  Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.324/2011 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Craiova şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, conform anexelor nr.1  
şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu şi membrii comisiei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.   

 
                INIŢIATOR,   AVIZAT, 
                  PRIMAR,    PT.  SECRETAR, 
      Lia-Olguţa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU 



 

 

 

          Anexa nr. 1 

 

 

                                                    COMPONENŢA  

      Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (C.T.A.T.U. ) 
  

 

 

 

       Preşedinte :  - Miereanu Gabriela – Arhitect şef Primăria Municipiului Craiova; 

       Membrii  :    - Pîrvănescu Nicoleta – Arhitect membru R.U.R.; 

                 - Polizu Bogdana  -  Arhitect membru R.U.R.; 

                 - Cismaru Adriana - Arhitect membru R.U.R.; 

                            - Trif Mariana - Arhitect membru R.U.R.; 

                            - Ionescu Radu - Arhitect membru R.U.R.; 

                 - Stefârţă Emilian - Arhitect membru R.U.R.; 

                 - Tiparu Bogdan - Arhitect membru R.U.R.;         

                            - Panait Liana – Arhitect – Sef Serviciu Urbanism şi Amenjararea  

   Teritoriului Consiliul Judetean Dolj; 

                            - Berendei Marcel – Arhitect reprezentant Direcţia Judeţeană pentru 

                                                      Cultură Dolj; 

                            - Rogneanu Lucian – Muzeograf; 

                            - Cîmpeanu Adriana – Inginer Constructor – Director Directia Asociaţii  

                                                şi Fond Locativ Primăria Munc. Craiova; 

 

                             - Opriş Silviu – Şef biroul Cadastru – Primăria Munc. Craiova; 

                             - Popescu Claudiu – Director Direcţia Relaţii publice şi management 

                                                           documente  Primăria Mun. Craiova; 

                             - Gâlea Ionuţ – Director Direcţia patrimoniu  Primăria Mun. Craiova; 

                             - Smaranda Gabriel – Sef serviciu Contracte şi urmărire agenţi  

                                                           economici; 

                             - Fleancu Tudor – Telekom; 

                             - Zimţa Ion – Telekom; 

                             - Mitriţă Constantin – Compania de Apă Oltenia SA; 

                             - Dumitrescu Ştefan – Engie România; 

                             - Dascălu Cornel – SC CEZ Distribuţie SA; 
 

− Ene Stela Mihaela – secretar  comisie. 
 



 

 



 

 

 

           Anexa nr. 2 

 

 

 

 

 

Modificare a Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Tehnice 

de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Municipiului Craiova 

 

 

 

 

      - art.3 se modifică şi va avea următorul conţinut:  
    “Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (C.T.A.T.U. ) este compusă 
din urbanişti, arhitecţi, ingineri constructori şi specialişti în domeniile : monumente 
istorice şi patrimoniu cultural, cadastru/geografie, relaţii publice/sociologie, activităţi 
economice, transport.” 
       - art.5 se modifică şi va avea următorul conţinut:  
    “Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (C.T.A.T.U. ) este 
constitutivă numai dacă se întruneşte cvorumul necesar de jumătate +1 din numărul 
membrilor şi numai dacă este asigurată prezenţa preşedintelui comisie.” 
        - art.6 se modifică şi va avea următorul conţinut:  
    “Alcătuirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (C.T.A.T.U. ) 
este constituită din 21 membrii cu drept de vot şi secretarul comisiei fără drept de vot.” 
        - art.11 se modifică şi va avea următorul conţinut:  
    “ O copie a procesului verbal de şedinţă se comunică conducerii Primăriei Municipiului 
Craiova.” 
       - art.12 se modifică şi va avea următorul conţinut:  
    “Activitatea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (C.T.AT.U. ) se 
desfăşoară în şedinţe publice.” 
        - art.20 se modifică şi va avea următorul conţinut:  
    “În baza concluziilor se întocmeşte avizul de consultanţă care poate fi favorabil sau 
nefavorabil.” 
        - art.24 se modifică şi va avea următorul conţinut:  
    “Documentaţiile de urbanism supuse analizării C.T.A.T.U. pot fi consultate prin grija 
secretarului.” 
       - art.29 se modifică şi va avea următorul conţinut:  
    “Membrii comisiei vor menţiona în scris condiţiile de avizare, respectiv motivele 
respingerii documentaţiei analizate. Aţât avizul, cât şi respingerea Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (C.T.A.T.U. ) sunt consultative.” 
       - art.31 se modifică şi va avea următorul conţinut:  



    “Observaţiile scrise aşe membrilor Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi 
Urbanism (C.T.A.T.U. ) se arhivează împreună cu procesul verbal de şedinţă.”   
       - art.32  se modifică şi va avea următorul conţinut:  
    “Procesele verbale însoţite de fişele cu observaţiile membrilor comisiei pot fi 
consultate la cerere de către persoanele interesate.” 
      - art.33 se modifică şi va avea următorul conţinut:  
    “Calitatea de membru al C.T.A.T.U. ee poate revoca la propunerea primarului în baza 
unui raport întocmit de preşedintele comisiei tehnice cu aprobarea  Consiliului  Local, în 
următoarele condiţii:  
    a) la cerere, pentru oricare din membrii săi; 
     b) şi-a pierdut calitatea, funcţia în virtutea căreia a fost ales membru al  C.T.A.T.U.;  
    c) membrul C.T.A.T.U. Nu respectă prezentul regulament.” 
       - art.34  se modifică şi va avea următorul conţinut:  
    “Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcţie de modificările 
legislaţiei incidente în materie.” 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Serv. Urbanism si Nomenclatură Urbană 
Nr. 121589 din  15.07.2016 
 
 
 
 
                                               PRIMAR,  

         Lia Olguţa Vasilescu 

 

RAPORT 

 

privind modificarea H.C.L. nr.324/2011 referitoare la aprobarea componenţei 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului 

Craiova si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia 

 

Având în vedere publicarea Ordinului 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 documentaţiilor de urbanism, precum şi 
necesitatea operării unor modificări în componenţa Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Craiova  se impune modificarea H.C.L. nr. 
324/25.08.2011 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului şi Urbanism (C.T.A.T.U. ) a Municipiului Craiova şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a acesteia.  

În acest sens, Anexa nr. 1 la H.C.L. mr. 324/2011 se va modifica si va avea forma 
prevazauta in Anexa nr.1 la prezentul raport. 

Datorita modificarilor legislative intervenite precum si pentru optimizarea 
activitatii  Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism, Anexa nr. 2 la HCL 
nr.324/2011 – Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Tehnice de 
Amenajarea Teritoriului si Urbanism (C.T.A.T.U.) a Municipiului Craiova se va modifica 
conform Anexei nr.2 la prezentul raport. 

Faţă  de cele de mai sus,  în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, Ordinului 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 
documentaţiilor de urbanism,   

Propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova 

modificarea  H.C.L. nr. 324/2011 cu privire la aprobarea componentei Comisiei 
Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a municipiului Craiova si a 

Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului si Urbanism a municipiului Craiova conform anexelor nr. 1 si 2 la 

prezentul raport. 
 

   
      
 

 

 

 

 

   Arhitect  Şef ,                                                                 Şef Serviciu, 
         Gabriela Miereanu                                                          Mihaela Ene 

 

 

 

           
                                            Vizat pentru legalitate,    
                                        Cons.juridic Claudia Calucică                                                       
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MJJICIpIUL CRAIOVA 
. JNSILIUL LOCAL AL MTJNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR.324 
privind aprobarea componenei Comisiei Tehnice cle Ainenajare a Teritoriului ş i 

Urbanisin a Municipiului Craiova ş i a Regulamentului de organizare ş i 
func ţionare a acesteia 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară  din dat de 
.25.08.2011. 

Având în vedere raportul nr.120553/201 1 întocmit de Direc ţia Urbanism, 
Airienajarea Teritoriului ş i Patrimoniu prin care se propune aprobarea compone ţei 
:€ornisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului ş i Urbanisrn a Municipiului Craiova ş i a 
Regulamentului de organizare ş î func ţionare a acestcia ş i rapoartele comisiilor de 
.specia!itate ale Consiliului Local ai Municipiuiui Craiova nr.129, 131, 132, 13 ş i 

134/201 1 
În conforrnitate cu prevederile Ordonan ţei de Urgen ţă  a Guvernului nr.7/ 

,pentru modificarea si cornpletarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriul 1 Ş 1 

urbanismul; 
În terneiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu aiin.6, Iit.a, pct.11, art.45, alin.2, it. e 

i art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, repuhlicat ă, privind aclministra ţia puI i ca 
Iocal ă ; 

IOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprob ă  cornponen ţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriu1u ş i 
Urbanisrn a Municipiului Craiova, prev ăzută  în ancxa nr. 1 care face prte 
integrantă  din prezenta hotărâre. 

Art2. Se aprob ă  Regulamentul de organizare ş i func ţionare a Comisiei Tehnic de 
Amenajare a Teritoriului ş i Urbanism a municipiului Craiova, prev ăzut în arexa 
nr.2 care face parte ifltegrant ă  din prezenta hot ărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatui de specialitate: Serviiu1 
Administra ţie Publică  Local ă  ş i Direc ţia Urbanism, Amenajarea Teritoriuhi ş i 
Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevedcrile prezentei hot ărâri. 

\ 

PREŞEDINEMNTĂ , 

Constai RCĂNOU 
., 

.,,.- 

CONTRASEMNEAZĂ , 
SEC,RETAR, 

Nico1eMIULESCU 



ANEXA 1 LA HOTĂRREA NR.32!201 1 

L 

COMISIA TEHNICĂ  DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANIŞM A 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PREŞEDINTE:ANTONIE SOLOMON - Primar aI Municipiului Craiova 

:VICEPREŞEDINTE:Teodor Nicu şor SAS - Viceprimar al Municipiului Crai( 

MEMBRII: Mircea Diaconescu - Arhitect ŞefPrimăria Municipiului Craiova 
Ovidiu Mischianu - Director executiv 
Elvira Stancu - Sociolog 
Daniel Greblescu - Inginer constructor 
Doru Buruian ă  - Director S.C. Compania de Ap ă  Oltenia S.A 
Mihai Fetoiu - Inginer T.C.M 
Florin Rogneanu - Director Muzeul de Artă  

• 	Marcel Berendei - Direc ţia Monumente Istorice 
• 	Bogdana Polizu - membru R.U.R. 

Nicoleta Pârvănescu - membru R.U.R. 
Radu Ionescu - Pre şedinte Filiala Oltenia O.A.R. 

TAR:Violeta Barcan - Şef Serviciu P.U.C.U.A.-Prim ăria Municipiului 
Craiova 

	

- 	 ,•. 

\ 
- 

PREŞ DIN ŞEDINŢA, 
Conti 

	

sa 	jGĂNOIU 

s__ J 



ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR.324/2011 

REGULAMENT DE ORGANIZARE Ş I FUNCŢIONARE 
a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului ş i Urbanism 

a Municipiuui Craiova 

Cap.1 Constituirea comisiei 

Art.1. Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism este 
organism consultativ cu atributii de expertizare tehnica si consultanta ş i se constitue 
iri conformitate cu prevederile art. 37, din Legea nr.350/2001 privind amenajara 
:teritoriului si urbanismul, cu completarile si modificarile ulterioare. 

. Art.2. Alcatuirea Cornisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism i 
regulamentul de functionare a acesteia sunt aprobate de Consiliul Local. 

Art.3. Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanisrn este cornpua 
din specialisti din domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului, respectiv di 
urbanisti/arhitecti cu experlenta in domeniul urbanismului si din reprezentanti âi 
administratiei publice locale. In cazul unor docurnentatii complexe vor fi invitai 
specialisti din alte dornenii, cu rol consultativ. 

Art 4 Secretariatul comisiel este asigurat de structura de specialitate dih 
subordinea arhitectului sef 

Art 5 Sedintele Comisiei tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism s 
vordesfasura numai daca se intruneste cvorumul necesar dejurnatate +1 din numaru1 

iembri1or. 

Cap 2 Organizarea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanis 

Art 6 Alcatuirea Cornisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanisrn est 
constituita din 13 membrii cu drept de vot si secretarul comisiei fara drept de vot. 

Cap.3 Atributii 

Art.7. Cornisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism are urmatoarel 
itributii 

a) fundamenteaza din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate 
din cadrul autoritatii locale, desemnata sa ernita avizul pentru documentatiile de 
inenajare a teritoriului si urbanism, precum si pentru stdii1e de fundamentare sau 

etari prealabile, conform componentelor existente, stabilite prin reglementarile in 
voare. 

b) analizeaza datele de sinteza necesare intocrnirii si coordonarii planurilor 
inua1e de investitii ce vor fi prezentate spre aprobare Ărhitectului Sef. 

c) analizeaza din punct de vedere tehnic si al respectarii legislatiei, al 



iespectarii Planului Urbanistic Generai (P.U.G.) si a Planurilor Urbanistice Zona1 
.:(PUZ) documenatiile de amenajare a teritoriului sau documentatiile de urbanisn 
jP,U.Z:si P.U.D.), precum si studiiie de fundamentare sau cercetare; 

d) analizeaza studiile si documentatiile de urbariism intocmite la comanda 
Consi1iu1ui Iocal in etapele prevazute prin contractele de proiectare (aviz 

.preliminar,aviz de consultare, aviz de principiu, dupa caz); 
e)semnaleaza Arhitectului Sef disfunctionalitatile aparute in structura urbana 

privind incompatibiltati functionale, agresarea cadruiui natural, alterarea esteticii 
urbane, a morfologiei spatiale, afectarea patrirnoniului construit, etc.; 

f)inainteaza arhitectului sef propuneri de intocmire a unor docurnenatatii care 
sa conduca la diminuarea sau inlaturarea disfunctionalitatilor. 

Art 8 Concluziile Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism 
stau la baza intocmirii referatelor si proiectelor de hotarare pentru aprobarea 
ocumentatii1or de ctre Consiliul local, conform prevederilor legale in vigoare. 

Art.9. La sedintele de analizare nu pot participa la luarea deciziilor membrii 
are au calitatea de autor-coautor al documentatiilor/proiectelor. 

Art.10. Documentatiile de urbanism cu implicatii majore asupra spatiului 
ub1ic sau care privesc dezvoltarea durabila a municipiului vor fi analizate de 
Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism insotite de referate de .. 

Art.11. Propunerile de documentatii, cercetari prealabile si studii de urbanism 
iamenajare a teritoriului sunt transmise pe baza de proces verbal de sedinta 
onducerii Primariei Municipiuiui Craiova. 

Cap.4 Functionarea Comisiei tehnice de aneiajare a teritoriului si 
urbanisrn 

Art.12. Activitatea Comisiei tehnice de arnenajare a teritoriului si urbanism se 
sfasoara in sedinte publice lunare sau in functie de importanta si numarul lucrarilor 

e analizat. 
Art.13. Propunerea ordinii de zi se face de secretarul Comisiei tehnice de 

enajare a teritoriului si urbanism dupa verificarea documentatiilor din punct de 
edere al metodologiei de elaborare si cadrului-continut si se aproba de presedinte. 
)rdineade zi este facuta publica prin postarea pe site-ul institutiei. 
1use vor introduce pe ordinea de zi documentatii post-factum, ce se refera la lucrari 
eja executate fara autorizatie. 

Art.14. Convocarea membrilor comisiei, a proiectantilor dupa caz, a 
iieficiari1or, se face prin grija secretariatului. 
. Art.15. Lucrarilor sedintelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si 

irbanism sunt conduse de presedinte sau de vicepresedinte, ce verifica intrunirea 
vorumului. Comisia functioneaza in prezenta a cel putin jumatate +1 din rnembrii 

invitatii nu au drept de vot. 



Art.16. Secretarul consemneaza prezenta mernbrilor care vor semna in 
registrul de procese verbale, intocmeste procesul verbal de sedinta, redacteaza 
concluziile si adresele de comunicare a concluziilor sedintelor Comisiei tehnice de 
amenajare a teritoriului si urbanism. 

Art 17 Prezentarea lucrarilor se poate face de catre proiectanti/beneficiari sau 
-in anumite cazuri de catre secretariat. 

Art.18. Dupa prezentare se da cuvantul rnembrilor care pot cere precizari, fac 
observatii si recomandari sau propun amendamente. 

Art.19. Pentru aprobarea propunerii urbanistice este necesar votul a jumatate 
+1 din totalul membrilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism 
prezenti. Concluzia dezbaterii, formulata de presedinte, aprobata prin vot de membrii 
comisiei (consemnandu-se voturile pentru, impotriva sau abtinerile iar la 

: documentatii1e  importante, numele votantilor pe categorii de vot), se consemneaza in 
procesu1 verbal de sedinta. In cazul in care nu se intruneste un vot favorabil de minim 
atate plus unu din cvorum, documentatia se respinge sau se amana pentru a se 

Juce recornandarile/amendamentele propuse. 
Art.20. In baza concluziilor se intocmeste avizul de consultanta care poate fi 

favorabi1 sau nefavorabil, de principiu, de oportunitate Adresa de comunicare, ce se 
semneaza de catre presedinte, arhitectul sef. 

Art.21. Participarea la sedinte a membrilor cornisiei este obligatorie. Absentele 
motivate sau nernotivate sa consemneaza in procesul verbal. 

Vp' Art 22 Solicitarea de particlpare la sedinte a unor invitati cie specialitate sau a 
iiiior reprezentanti din partea unor institutii, intra in competenta secretarului, ia 
ropunerea presedintelui. 

Art.23. Documentatiile analizate vor fi monitorizate, operate in baza de date 
:sifacute publice prin afisarea pe site-ul institutiei a concluziilor si uiterior a hotararii 
deaprobare a acestora. 

Art.24. Documentatiile pot fi consultate prin grija secretarului care la cerere, 
pune la dispozitia celor interesati copii dupa concluziile cornisiei tehnice de 

.ajare a teritoriului si urbanism. 
. Art.25. La sedintele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism 
potparticipa membrii comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Municipal si 
presedintii comisiilor Consiliului Local Municipal fara drept de vot. 

Art.26. In cadrul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism se va 
:,face informarea!prelucrarea periodica a noutatilor din domeniul legislatiei si a 
hotarari1or Consiliului Local ce privesc probleme de urbanisrn 

Art.27. La sedintele Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism 
iu pot participa la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor/co-autor al 
:documentatiilor, respectiv proiectelor supuse consultarii, coordonator, conducator sau 
sa1ariat la societatea comerciala, unitatea sau biroul de proiectare unde s-a elaborat 

Art.28. Se pot prezenta in sedintele de consultare ale Comisiei tehnice de 
jare a teritoriului si urbanism doar lucrarile corect intocmite si completate din 



puncte de vedere legal. 
Art 29 In procesele verbale de consultare se vor mentiona conditiile d 

avizare, respectiv motivele respingerii documentatiei analizate Atat avizul cat si 
resningerea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism sun 
consultative 

Art 30 Procesele verbale ale comisiei se semneaza de toti membrii Comisiei 
tebnice de amenajare a teritoriului si urbanism prezenti la sedinta 

Art.3. O copie a proceselor verbale de consultare semnate se transmit 
elaboratorior, prin grija secretariatLilui tehnic al Comisei tehnice de amenajare 
1eritoriu1ui si urbanism 

Art..32. Toate procesele verbaie de consultare vor fi inaintate spre aprobare 
Arhitectului sef pe baza unui raport intocrrit de Direciia de uibanism 

Cap.5 Dispozitii finale 

. Art..33. Calitatea de membru al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si 
urbanism se poate revoca la propunerea primarului, cu aprobarea Consiliului Local, 
•inurmatoarele conditii 
• a) la cerere, pentru oricare din membrii sai; 

b) si-a pierdut calitatea, functia în virtutea careia a fost ales membru al 
Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism; 

c) membrul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism nu 
espectă  prezentul regularnent. 

Art.34. Prezentul regulament a şa cum a fost adoptat în şedin ţa Consiliului 
1ca1 al Municipiului Craiova, se completeaz ă  cu prevederile incidente din Legea nr. 
350/ 2001 privind amenajarea teritoriuiui ş i urbanismul, cu modific ările ş i 
completările ulterioare, Hotărâre nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului 
general de urbanisrn, Cu modificările ş i completările ulterioare, Legea r  501 1991 
ivind autorizarea execut ării lucrărilor de construc ţii, cu modificările ş i completările 
rioare, Ordinul nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aphcare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut ării lucrărilor de constructii, cu 
modificăriie si complet ările ulterioare, Ordonan ţa de Urgenţă  nr.7/02.02.20 1 1 pentru 
odificarea ş i completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului ş i 

urbanismu1 respectiv cu orice reglementare incident ă  în materie de amenajarea 
teritoriu1ui ş i urbanism, va fi publicat în presa local ă  şi afi şat pe pagina de intemet a 

ăriei Municipiului Craiova. 

PRE 
Co 

.NŢĂ , 
oIU 



DIRECTIA URI3ANISM, AM1NA3AREA TRITORIULJUI SI 
PATRIMONIU 
rr.t2O3din 	2C!( 

p: MAR, 
too1omon 

RA!O1T 

priid aprore ccrnponentci Comisiei Tehnice de Amcnajare a Teritoriului 
Si Urbanisni a MuniciiuIui Craiova si a Regulamentului de organizare ş i 

functionare a acesteia 

Potrivit pi-evcdciilor O.U.G. nr. 7/201 1 pcntru rnoditicarca si cornpletarea 
egii. nr . 350/2001 privind amcnajai-ca tcritoriului si urbanisrnul, pentru 
ibunatatirea calitatii deciziei autoiitatilor locale, referitoaie la dezvoltarea spatiaia 
urabiia, in diiecta cooi -donare a prirnarulLii unitatii adrninistrativ tei-itoi -iale, se 
onstituie Cornisia tehnica de arnenajare a terit()I -iului si urbanisrn, ca organ 
onsultativ cu atl - ibutii de analiza, expertizarc tchnica si consultanta, care asigura 
indarnentai-ea tehnica a avizului ai -hitectului se1 

-Mernbrii cornisiei surit specialisti din dorneniul arnenajai -ii tei-itoriului si al 
banisrnu1ui, i-espectiv din ui-hanisti/arhitecti cu expericnta in dorneniui 
banisrnii1ui, specialisti atestati, rnonurnente istoi - ice, arheologice, socio!ogice, 
onornice, geografice, ingineri consti -uctoi-i, inginel-i retele edilitare si transport sin 
n reprezentanti ai sti -uctiii- ii pi-opi-ii a aparatului adrninisti -atiei publice locale. 

Comisia Tchnica de arnenajare a tei -itoriului si uibanisrn 1a nivelul 
unicipiuILii Craiova fundarnenteaza din punct de vedere tehnic decizia sti-uctui-ii de 
ecialitate diii cadi-iil autoi-itatii locale, desemnata sa emita avizul penti-u 
)cumentatiile de arnenajare a teiitoiiuiui si uibanisrn, precurn si pentiu studiile de 
ndamentai-e sau cei-cctari prealabile, conform componcnteloi -  existente, stabilite 
in reglernentari 1 e in v i goai-e. 

Avizele Cornisiei Tehnice, pi-ezentate in forma unor Pi -ocese vei-bale de 
dinta, fundarnenteaza din punct de vedere tehnic crniteiea aviziilui arhitectului sef 
baza avizelor crnisc aiitei -ioi- de ilistitutiile cornpetente urrnand ca docurnentatiilc 
urbanisrn sa fie supuse api-obarii Consiiiului 1.oca1. 



., 

Fata dc ccIe prezentate mai sus, propunern spre apiobarea Consiliului Loca 
al Municipiului Craiova 

a) aprobarea componen ţei (-'omisiei Tehnice de Arnenajare a Teritoriul LIÎ Si 

Urbanisrn a Municipiului Craiova conform ancxei lparte integi -antă  la prezentul 
raport. 

b) apiobaiea Reguiamcntului de organl/ale si tinctioraie a Cornisiei Fehnc 
intoima ple\a/Llta ifl ane\a 2 ia pie,entul iapoit 

Sef Serviciu, 
i ktaBARCAN 

itocrnit, 
Adiia Butaru 

Arhitect- Sef, 
Mircea  ill«AGQECU.. 

Vizat pen,.fu icgaitatc, 
Cristia Ţapu 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR.139 
privind modificarea Hot ă rârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

r.324/2011 referitoare la aprobarea componen ţei Comisiei Tehnice de Amenaja re 
a Teritoriului si Urbanism a Municipiului Craiova ş i a Regulamentului de 

organizare ş i func ţionare a acesteia 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară  din data e 
27.09.2012. 

Având în vedere raportul nr.1 13247/2012 întocmit de Direc ţia Urbanisrn  
Amenajarea Teritoriului prin care se propune rnodificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.324/201 1 referitoare la aprobarea componen ţei Comis•ei 

nice de Arnenajare a Teritoriului si Urbanism a Municipiului Craiova şi a 
kegulamentului de organizare ş i func ţionare a acesteia ş i rapoartele comisiilor j1e 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71, 72, 73, 74 si 75/2012; 

In conforrnitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriu1ii 
şi urbanismul, modificat ă  si corripletată  prin Ordonan ţa de Urgen ţă  a Guvernu1ii 
ir.712011; 

L 	În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu aiin.6, lit.a, pct.11. art.45, alin.2, lite 
i art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicat ă . privind adrninistra ţia pub1i ă  

Iocală ; 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se modific ă  componen ţa Comisiei Tehnice de Arnenajare a Teritoriului 
Urbanism a Municipiului Craiova, conform anexei care face parte ii-itegrant ă  dih 
prezenta hotărâre. 

2. Pe data prezentei hot ărâri, se modific ă  în rnod corespunz ător Hotărâre 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.324/201 1. 

3. Prirnarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Servici1 
Administra ţ ie Publică  Locală  ş i Direc ţia Urbanism ş i Amenajarea Teritoriu1i 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hot ărâri. 

- 	 - 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ , 

Dan Adan C-HER(IU 

, 

.• 

../ 

CONTRASEMNEAZĂ , 
SECRETR, 

Nicoleta MIULESCIf  



! 

ANEXA LA HOTARAREA NR.139/2012 

COMPONENŢA 
;omisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Municipiului Craiova 

NUME, PRENUME FUNCŢ IA CA IA EI  
IA OLGUTA VASILESCU PRIMAR PREŞEDINTE 

FLORENTFN TUDOR VICEPRIMAR VICEPREŞEDINTE 

NICOLETA MIULESCU SECRETAR MEMBRU 

ELENA RIZA P. ARH. SEF.PRIMARIA CRAIOVA IMEMBRU 

RADU ILIE PAPPA ARHITECT SEF CONSILIUL 
JUDETEAN 

MEMBRU 

DELIA CIUCA FILOLOG MEMBRU 

DANIEL GREBLESCU ING. CONSTRUCTOR MEMBRU 

MITRITA CONSTANTIN DIRECTOR GENERAL COMPANIA DE 
APA OLTENIA 

MEMBRU 

NICOLAE DEGERATU DIRECTOR R.A. TERMOFICARE MEMBRU 

ŞTEFAN DUMITRESCU SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL - 
1 Punct de Iucru Craiova 

MEMBRU 

ION MATEI SC CEZ DISTRIBUTIE SA IMEMBRU 

CONSTANTIN POPA SC ROMTELECOM SA MEMBRU 

ADRIANA CÎMPEANU DIRECTOR - DIR.PATRIMONIU - 
PRIMARIA CRAIOVA 	-. 

MEMBRU 

FLORIN ROGNEANU DIRECTOR MUZEUL DE ARTA MEMBRU 

ARCEL BERENDEI DIRECŢIA MONUMENTE 
ISTORICE 

MEMBRU 

BOGDANA POLIZU MEMBRU R.U.R 	 • MEMBRU 

[COLETA PÂRVĂNESCU MEMBRU R.U.R MEMBRU 

ADRIANA CISMARU MEMBRU R.U.R MEMBRU 

IONESCU RADU PRESEDFNTE FILIALA OLTENIA 
O.A.R. 

MEMBRU 

SFELA MIHAELA ENE SEF SERVICIU URBANISM SI 
NOMENCLATURA URBANA 

SECRETAR COMISIE 

PREŞEDINTED Ş INTĂ , 

DanAdrian CHERCIU 

,. 



DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr.113247 din 0409.2012 

PRIMAR, 
Lia Olguta,ictr. 

$ 	 RAPORT 

privind modifcarea H.C.L. nr.324/2011 referitoare Ia aprobarea componentei 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Municipiului 

Craiova si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia 

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 7/201 1 pentru rnodificarea si completarea 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanisrnul, pentru 
iatatirea calitatii deciziei autoritatilor locale, referitoare la dezvoltarea spatiala 
ila, in directa coordonare a primarului unitatii adrninistrativ teritoriale, s-a 
tuit Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism prin Hotararea 
liului Local nr. 324/20 1 1, ca organ consultativ cu atributii de analiza, 
izare tehnica si consultanta, care asigura fundamentarea tehnica a avizului 
ctului sef, conform regulamentului de organizare si functionare anexa nr.2 Ia 
:a hotărâre. 
Membrii comisiei sunt specialisti din domeniul amenajarii terioriului si al 
smului, respectiv din urbanisti/arhitecti cu experienta in domeniul 
ismului, specialisti atestati, monumente istorice, arheologice, filologi, 
mice, geografice, ingineri constructori, ingineri specialisti in instalatii si din 
entati ai structurilor autoritatilor adrninistratiei publice Iocale din municipiLil 

4 Comisia Tehnica de Arnenajare a Teritoriului si Urbanisrn la riivelul 
:icipiu1ui Craiova fundamenteaza din punct de vedere tehnic decizia structurii 

specia1itate din cadrul autoritatii locale, desernnata sa ernita avizul pentru 
cumentatii1e de amenajare a teritoriului si urbanisrn, precum si pentru studiile de 
amentare sau cercetari prealabile, conform componentelor existente, stabilite 

areg1ementari1e in vigoare. 



Avizele Comisiei Tehnice, prezentate in forma unor Procese Verbale de 
sedinte, fundamenteaza din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului sef 
pe baza avizelor emise anterior de institutiile competente urmand ca documentatiile 
de urbanism sa fie supuse aprobarii Consiliului Local 

Având in vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local 
aMunicipiului Craiova modificarea componentei si a numarului membrilor 
comisiei, în sensul complet ării cu 2 specialisti din domeniul amenajarii terioriului 
si al urbanismului, respectiv din urbanisti/arhitecti cu experienta in domeniul 
i.irbanismului şi 4 specialisti de la detinatorii de retele de utilitati din municipiul 
Craiova si pe cale de consecinta modificarea in mod corespunzator a anexei nr. 1 cu 
privire la componenta Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si 
aArt 6 din Regulamentul de Organizare si Functionare al acesteia, anexa nr 2 la 
F1otararea Consiliului Local nr. 324/20 1 1. 

	

p Arhitect Şef, 	 ŞefServiciu, 

	

Elena Ria / 	 Stela Mihaela Ene 

Vizat pentru Iegalitate, 	 Intocmit, 

	

Cristian Ţapu 	 Adina Butaru 



: 
	 / 

IUL CRAIOVA 
JL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR.446 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local aI Municipiului Craiova 
ţ9/2012 referitoare Ia aprobarea componen ţei Comisiei Tehnice de Amenaare 

a Teritoriului şî Urbanism a Municipiului Craiova 

Consiliul Local aI Municipiului Craiova, întrunit în sedinta orclinar ă  din data de 
.2013. 
Având în vedere raportul nr.106391/2013 întocmit de Direc ţia Urbanisr -i si 
ajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Hot ărârii Consi1iului Loc1 aI 
cipiului Craiova nr. 1 39/20 1 2 referitoare la aprobarea componen ţei Comsiei 
ice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Craiova ş i rapoaţtele 
siilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 196, 198, 
200 şi 201/2013; 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoru1ui 

banismul, modificat ă  şi completată  prin Ordonan ţa de Urgenţă  a Guverru!ui 
1 1 ; 
În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.11, art.45, aiin.2, it.e, 
alin.2 ş i art. 1 1 5, alin. 1, lit.b din Legea nr.2 1 5/200 1, republicat ă, pri vind 

straţia publică  locală ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă  modificarea anexei la Hot ărârea ConsiliuIui Local al Municip ului 
Craiova nr.139/2012, în sensul înlocuirii dlui. Tudor Florentin, cu di.vicepr 
Mihail Genoiu, în calitate de vicepreedinte al Comisiei Tehnice de Amenaj 	a 

Teritoriului ş i Urbanism a Municipiului Craiova. 
Pe data prezentei hot ărâri, se modifică  în mod corespunz ător Hotăi 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.324/201 1. 
Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serv ciul 
Administraţie Publică  Locală  şi Direc ţia Urbanism si Arnenajarea Teritor ului 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hot ărâri. 

PREŞEDINTE D.EEDINŢĂ , 
	 CONTRASEMNEAZĂ , 

SECRETAR, 
u Cristian ŞTFĂNESCUHGOTĂ 

	
NicoFeta MIULESCU 



IA URBANISM sI AMENAJAREA TERITORIULUI 
rv. Urbanism si Nomenclatur ă  Urban ă  

din 15.07.2013 
PRIMAR, 

Lia OIgutaasiescu 

RAPORT 

privind modificarea H.C.L. nr.139/2012 referitoare la aprobare componentei 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanim a 1Viu!nicipiu1ui 

Craiova 

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 7/201 i pentru modificarea si completarea 
i nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, pentru 
inatatirea calitatii deciziei autoritatilor locale, referitoare Ia dezvoltarea spatiala 
bila, în dii-ecta coordonare a primarLllui unitatii adrninistrativ teritoriale, s-a 
bat componen ţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism 
Hotararea Consiliului Local nr. 139/2011, ca organ consultativ cu atributii de 
za, expertizare tehnica si consultanta, care asigura fundarnentarea tehnica a 
ilui arhitectului sef, conform anexei la aceasta hot ărâre. 
Având în vederea Hotărârea Nr.356/2013 privnd luarea act de starea de 

npatibilitate a domnului Tudor Florentin şi încetarea de drept a mandatului de 
ilier Iocal din cadrul Consiliului Municipal Craiova şi, pe cale de consecin ţă , a 
datului de viceprimar, ş i ţinând cont de faptul c ă  în componenţa Comisiei 
iice de Arnenajare a Teritoriului si Urbanisrn, acesta avea calitatea de 
pre şedinte se irnpune modifîcarea componen ţei comisiei, prin înlocuirea 
1ui Tudor Florentin cu D-nul Mihai Genoiu. 
Având in vedere cele prezentate mai sus, propunem spre aprobarea 

siiiului Local a Municipiului Craiova modijîcarea componen ţei comisiei în 
ul în(ocuirii Viceprimariilui Tudor Florentin cu J7ceprimarul Mihai Genoiu, 
ţinându-se calitatea de vicepre şedinte ai comisiei Tehnice de Ameiiajare a 
Ioriului si Urbanism, conform anexei nr.1. 

p. Arhitect Şef, 	 Şef Serviciu, 
Elena Riza 	 Stela Mihaela Ene 

Vizat pentru legalitate, 	 Intocmit, 

Nicoleta Çalbenu 	 Violeta Barcan 

/ 



UNICIPIUL CRAIOVA 
:oNsILIuL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR701 
privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.139/2012 referitoare la modificarea componen ţei Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului ş i Urbanism a Municipiului Craiova 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 
1.11.2013. 	 . 

Având în vedere raportul nr.162942/2013 întocmit de Direc ţia Urbanism ş i 
ii1enajarea Ţeritoriului prin care se propune modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
1unicipiu1ui Craiova nr. 139/2012 refei•itoare la componen ţa Comisiei Tehnice de 
menajare a Teritoriului ş i Urbanism a Municipiului Craiova şi rapoartele comisiilor de 
ecia1itate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.279, 281, 282, 283 si 
8l2Q1 3; 

i conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 
urbanismul, modificat ă  ş i completată  prin Ordonan ţa de Urgenţă  a Guvernului 

i,7/201 1; 
În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.11, art.45, alin.2, lit.e, 

it61, alin.2 si art.1 15, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicat ă , privind 
iiiinîstraţia publică  locală ; 

HOTĂRĂŞTE: 

M. Se aprobă  modificarea componen ţei Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului ş i Urbanism a Municipiului Craiova, în sensul înlocuirii din calitatea 
de membru a dnei. Elena Riza, cu dna.Gabriela Miereanu, arhitect ef al 
nunicipiu1ui Craiova. 

t.2. Pe data prezentei hot ărâri, se modifică  în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.324/2011 ş i nr.139/2012. 

t3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administra ţie Publică  Locală  51 Direc ţia Urbanism ş i Amenajarea Teritoriului 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hot ărâri. 

PREŞEDINTE bE ŞEDINŢĂ , 	 CONTR 
SE 

Nicuşor 	 Nicolet 



IRECTIA URBANISM sI AMENAJAREA TERITORIULUI 
erv. Urbanism si Nomenclatură  Urban ă  
[r. 162942 din 01.10.2013 

LiO1uiIescu 

RAPORT  

rivind modificarea H.C.L. nr.139/2012 reféritoare, Ia aprobrea com poner ţei 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriuiui ş i Urbanism a Municipiului 

Craiova 

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 7/201 1 pentru rnodicarea ş i completarea Legii nr. 
501200 1 privind arnenajarea teritoriului ş i urbanismul, pentru îrnbun ătăţirea calit ăţ ii 
ciziei autoritătilor Iocale, referitoare Ia dezvoltarea spa ţială  durabil ă, în directa 

are a prirnarului unit ăţii administrativ teritoriale, s-a aprol)at componen ţa 
omisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului ş i Urbaiisrn prin Hotă rârea Consiliului 
)cal nr.139/2011, ca organ consultativ cu atribu ţii de analiză, expertizare tehnic ă  si 
nsultan ţă, care asigur ă  fundarnentarea tehnic ă  a avizului arhitectului şcf, conforrn 
exei ia aceasta hot ărâre.. 

In componen ţa cornisiei a făcut parte doarnna Elena Riza, care la data adopt ării 
tuluide autoritate exercita temporar atribu ţ iile arhitectului şef. 

Intrucât prin Dispozi ţia Primarului Municipiului Craiova Ni•. 4933/30.08.2013 a 
1tnurnită  în finctia public ă  de conducere cle arhiteci ef a1 Municipiului Craiova din 
drul aparatului de specialitate al Primarului Municipiilui Craiova, doarnna Gabriela 
ereanu, pe cale de consecin ţă  a încetat exercitarea atribu ţiilor de arhitect şefdelegat de 
te doarnna Elena Riza. 

Faţă  de cele de rnai sus, propunern spre uvroharea consiliului Local al 
nicipiu1ui craiova modijicarea cornponen ţei comisiei Telinice de Arnenajare a 
ritoriului şi Urbanism a Municipiu/ui craiova, în sensul înlocuirii din ca/ilatea de 
inbr q/ doarnnei Elena Riza cu doamna Gabrieia Miereanu - arhitecf şej• al 
nicipiului Craiova şi, în rnod corespunzitor, modi7crîrea anexei nr. 1 la HCL iir. 
/2O12. 

Arhitect Şef, 	 ŞefServiciu, 
Gabriela Miereanu 	 Mihaela Ene 

Viză t pentr.0 Iegalitate, 	 Intocmit, 
Nicoet Galbenu 	 Vioieta Barcan 

2 



                          ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA 
NR.324/2011 

 
 
 
 
             

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM A 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE:ANTONIE SOLOMON – Primar al Municipiului Craiova 

 

VICEPREŞEDINTE:Teodor Nicuşor SAS – Viceprimar al Municipiului Craiova 

 

MEMBRII:  Mircea Diaconescu – Arhitect Şef Primăria Municipiului Craiova 

                       Ovidiu Mischianu – Director executiv 

                       Elvira Stancu – Sociolog 

                       Daniel Greblescu – Inginer constructor 

                       Doru Buruiană – Director S.C. Compania de Apă Oltenia S.A 

        Mihai Fetoiu – Inginer T.C.M  

  Florin Rogneanu – Director Muzeul de  Artă 

  Marcel Berendei – Direcţia Monumente Istorice 

  Bogdana Polizu – membru R.U.R. 

  Nicoleta Pârvănescu - membru R.U.R. 

  Radu Ionescu – Preşedinte Filiala Oltenia O.A.R. 

 

SECRETAR:Violeta Barcan – Şef Serviciu P.U.C.U.A.-Primăria Municipiului Craiova 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Constantin RĂDUCĂNOIU 



                                                                                                                   

                                                        ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR.324/2011 
 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

a Municipiului Craiova 
 
         Cap.1 Constituirea comisiei 
 

 Art.1. Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism este un 
organism consultativ cu atributii de expertizare tehnica si consultanta şi se constituie  

in conformitate cu prevederile art. 37, din Legea nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului si urbanismul, cu completarile si modificarile ulterioare . 

 Art.2.  Alcatuirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism si 
regulamentul de functionare a acesteia sunt aprobate de Consiliul Local. 

 Art.3. Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism este compusa 
din specialisti din domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului, respectiv din 

urbanisti/arhitecti cu experienta in domeniul urbanismului si din reprezentanti ai 
administratiei publice locale. In cazul unor documentatii complexe vor fi invitati 
specialisti din alte domenii, cu rol consultativ. 

 Art.4. Secretariatul comisiei este asigurat de structura de specialitate din 
subordinea arhitectului sef. 

 Art.5. Sedintele Comisiei tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism  se 
vor desfasura numai daca se intruneste cvorumul necesar de jumatate +1 din numarul 

membrilor. 
     

       Cap.2 Organizarea comisiei tehnice de amenajare a  teritoriului si urbanism 
 

        Art.6. Alcatuirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism este 
constituita din 13 membrii cu drept de vot si secretarul comisiei fara drept de vot. 

  
       Cap.3 Atributii 
 

        Art.7. Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism are urmatoarele 
atributii : 

 a)  fundamenteaza din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate 
din cadrul autoritatii locale, desemnata sa emita avizul pentru documentatiile de 

amenajare a teritoriului si urbanism, precum si pentru studiile de fundamentare sau 
cercetari prealabile, conform componentelor existente, stabilite prin reglementarile in 

vigoare. 
 b) analizeaza datele de sinteza necesare intocmirii si coordonarii planurilor 

anuale de investitii ce vor fi prezentate spre aprobare Arhitectului Sef. 
 c) analizeaza din punct de vedere tehnic si al respectarii legislatiei, al 



                                                                                                                   

respectarii Planului Urbanistic General (P.U.G.) si a Planurilor Urbanistice Zonale 
(P.U.Z.), documenatiile de amenajare a teritoriului  sau documentatiile de  urbanism 

(P.U.Z. si P.U.D.), precum si studiile de fundamentare sau cercetare; 
 d) analizeaza  studiile si documentatiile de urbanism intocmite la comanda 
Consiliului local in etapele prevazute prin contractele de proiectare (aviz 

preliminar,aviz de consultare, aviz de principiu, dupa caz); 
 e) semnaleaza Arhitectului Sef  disfunctionalitatile aparute in structura urbana 

privind incompatibiltati functionale, agresarea cadrului natural, alterarea esteticii 
urbane, a morfologiei spatiale, afectarea patrimoniului construit, etc.; 

 f) inainteaza arhitectului sef propuneri  de intocmire a unor documenatatii care 
sa conduca la diminuarea sau inlaturarea disfunctionalitatilor. 

 Art.8. Concluziile  Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism 
stau la baza intocmirii referatelor si proiectelor de hotarare pentru aprobarea 

documentatiilor de catre Consiliul local, conform prevederilor legale in vigoare.  
 Art.9.  La sedintele de analizare  nu pot participa la luarea deciziilor membrii 

care au calitatea de autor-coautor al documentatiilor/proiectelor. 
 Art.10.  Documentatiile de urbanism cu implicatii majore asupra spatiului 

public sau care privesc dezvoltarea durabila a municipiului vor fi analizate  de 
Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism, insotite de referate de 
specialitate. 

 Art.11.   Propunerile de documentatii, cercetari prealabile si studii de urbanism 
si amenajare a teritoriului sunt transmise pe baza de proces verbal de sedinta 

conducerii Primariei Municipiului Craiova. 
  

 
         Cap.4  Functionarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si 

urbanism 
 

 Art.12.  Activitatea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism se 
desfasoara in sedinte publice lunare sau in functie de importanta si numarul lucrarilor 

de analizat. 
 Art.13. Propunerea ordinii de zi se face de secretarul Comisiei tehnice de 
amenajare a teritoriului si urbanism dupa verificarea documentatiilor din punct de 

vedere al metodologiei de elaborare si cadrului-continut si  se aproba de presedinte. 
Ordinea de zi este facuta publica prin postarea pe site-ul institutiei. 

Nu se vor introduce pe ordinea de zi documentatii post-factum, ce se refera la lucrari 
deja executate fara autorizatie. 

 Art.14. Convocarea membrilor comisiei, a proiectantilor dupa caz, a 
beneficiarilor, se face prin grija secretariatului. 

 Art.15.  Lucrarilor sedintelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si 
urbanism sunt conduse de presedinte sau de vicepresedinte, ce verifica intrunirea 

cvorumului. Comisia functioneaza in prezenta a cel putin jumatate +1 din membrii 
sai; invitatii nu au drept de vot. 



                                                                                                                   

 Art.16. Secretarul consemneaza prezenta membrilor care vor semna in 
registrul de procese verbale, intocmeste procesul verbal de sedinta, redacteaza 

concluziile si adresele de comunicare a concluziilor sedintelor Comisiei tehnice de 
amenajare a teritoriului si urbanism. 
 Art.17.   Prezentarea lucrarilor se poate face de catre proiectanti/beneficiari sau 

in anumite cazuri de catre secretariat. 
 Art.18.  Dupa prezentare se da cuvantul membrilor care pot cere precizari, fac 

observatii si recomandari sau propun amendamente.  
 Art.19.   Pentru aprobarea propunerii urbanistice este necesar votul a jumatate 

+1 din totalul membrilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism  
prezenti. Concluzia dezbaterii, formulata de presedinte, aprobata prin vot de membrii 

comisiei (consemnandu-se voturile pentru, impotriva sau abtinerile iar la 
documentatiile importante, numele votantilor pe categorii de vot), se consemneaza in 

procesul verbal de sedinta. In cazul in care nu se intruneste un vot favorabil de minim 
jumatate plus unu din cvorum, documentatia se respinge sau se amana pentru a se 

introduce recomandarile/amendamentele propuse. 
 Art.20.  In baza concluziilor se intocmeste avizul de consultanta care poate fi 

favorabil sau nefavorabil, de principiu, de oportunitate. Adresa de comunicare, ce se 
semneaza de catre presedinte, arhitectul sef . 
 Art.21. Participarea la sedinte a membrilor comisiei este obligatorie. Absentele 

motivate sau nemotivate sa consemneaza in procesul verbal.  
  Art.22.  Solicitarea de participare  la sedinte a unor invitati de specialitate sau a 

unor reprezentanti din partea unor institutii, intra in competenta secretarului, la 
propunerea presedintelui.  

  Art.23.  Documentatiile analizate  vor fi monitorizate, operate in baza de date 
si facute publice prin afisarea pe site-ul institutiei a concluziilor  si ulterior a hotararii 

de aprobare a acestora.. 
  Art.24.  Documentatiile pot fi consultate prin grija secretarului care la cerere, 

poate pune la dispozitia celor interesati copii dupa concluziile comisiei tehnice de 
amenajare a teritoriului si urbanism.  

 Art.25.  La sedintele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism  
pot participa membrii comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Municipal si 
presedintii comisiilor Consiliului Local Municipal fara drept de vot. 

 Art.26. In cadrul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism se va 
face informarea/prelucrarea periodica a noutatilor din domeniul legislatiei si a 

hotararilor Consiliului Local ce privesc probleme de urbanism  
 Art.27.  La sedintele Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism  

nu pot participa la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor/co-autor al 
documentatiilor, respectiv proiectelor supuse consultarii, coordonator, conducator sau 

salariat la societatea comerciala, unitatea sau biroul de proiectare unde s-a elaborat 
lucrarea. 

 Art.28.  Se pot prezenta in sedintele de consultare ale Comisiei tehnice de 
amenajare a teritoriului si urbanism doar lucrarile corect intocmite si completate din 



                                                                                                                   

puncte de vedere legal.  
 Art.29.  In procesele verbale de consultare se vor mentiona conditiile de 

avizare, respectiv motivele respingerii documentatiei analizate. Atat avizul cat si 
respingerea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism sunt 
consultative. 

 Art.30.  Procesele verbale ale comisiei se semneaza de toti membrii Comisiei 
tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism prezenti la sedinta. 

 Art.31. O copie a proceselor verbale de consultare semnate se transmite 
elaboratorilor, prin grija secretariatului tehnic al Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului si urbanism . 
 Art.32. Toate procesele verbale de consultare vor fi inaintate spre aprobare 

Arhitectului sef  pe baza unui raport intocmit de Directia de urbanism. 
                     
         Cap.5 Dispozitii finale 
 

 Art.33. Calitatea de membru al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si 
urbanism  se poate revoca la propunerea primarului, cu aprobarea Consiliului Local, 

in urmatoarele conditii : 
          a) la cerere, pentru oricare din membrii sai;         
          b) si-a pierdut calitatea, functia in virtutea careia a fost ales membru al 

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism; 
 c) membrul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism nu 

respectă prezentul regulament. 
 Art.34. Prezentul regulament aşa cum a fost adoptat în şedinţa Consiliului 

Local al Municipiului Craiova,  se completează cu prevederile incidente din Legea nr. 
350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare, Hotărâre nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului 
general de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 50/ 1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, Ordinul nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de Urgenţă nr.7/02.02.2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul respectiv cu orice reglementare incidentă în materie de amenajarea 
teritoriului şi urbanism, va fi publicat în presa locală şi afişat pe pagina de internet a 

Primăriei Municipiului Craiova.  
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Constantin RĂDUCĂNOIU 

     
         



                                                                                                                   

 
  



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA               
 
          
 
     HOTĂRÂREA NR.324 
privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi 

Urbanism a Municipiului Craiova şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a acesteia 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.08.2011. 
 Având în vedere raportul nr.120553/2011 întocmit de Direcţia Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu prin care se propune aprobarea componenţei 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Craiova şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.129, 131, 132, 133 şi 
134/2011; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.7/2011 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul; 
  În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.11, art.45, alin.2, lit.e 
şi art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind  administraţia publică 
locală; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

  Art.1. Se aprobă componenţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi 
Urbanism a Municipiului Craiova, prevăzută în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Craiova, prevăzut în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

Constantin RĂDUCĂNOIU 
 

Nicoleta MIULESCU 
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