
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA               
  
          PROIECT 
 
     HOTĂRÂREA NR._____ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.139/2012 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare 

a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Craiova  
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.07.2013. 
 Având în vedere raportul nr.106391/2013 întocmit de Direcţia Urbanism şi  
Amenajarea Teritoriului prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.139/2012 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei 
Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Craiova; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismul, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.7/2011; 
  În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.11, art.45, alin.2, lit.e, 
art.61, alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind  
administraţia publică locală; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

  Art.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.139/2012, în sensul înlocuirii dlui. Tudor Florentin, cu dl.viceprimar 
Mihail Genoiu, în calitate de vicepreşedinte al Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Craiova.  

  Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.324/2011. 

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

 
 
 
 

 
        INIŢIATOR,   AVIZAT, 
           PRIMAR,    SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 

 
 



 

DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Serv. Urbanism si Nomenclatură Urbană 
Nr. 106391 din  15.07.2013 
                                               PRIMAR,  
         Lia Olguta Vasilescu 

RAPORT 
privind modificarea H.C.L. nr.139/2012 referitoare la aprobarea componentei 

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Municipiului Craiova 
 
 
 
  

Potrivit  prevederilor O.U.G. nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, pentru imbunatatirea calitatii 
deciziei autoritatilor locale, referitoare la dezvoltarea spatiala durabila, în directa 
coordonare a primarului unitatii administrativ teritoriale, s-a aprobat componenţa 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism prin Hotararea Consiliului 
Local nr. 139/2011, ca organ consultativ cu atributii de analiza, expertizare tehnica si 
consultanta, care asigura fundamentarea tehnica a avizului arhitectului sef, conform  
anexei  la aceasta hotărâre.  

Având în vederea Hotărârea Nr.356/2013 privind luarea act de starea de 
incompatibilitate a domnului Tudor Florentin şi încetarea de drept a mandatului de 
consilier local din cadrul Consiliului Municipal Craiova şi, pe cale de consecinţă, a 
mandatului de viceprimar, şi ţinând cont de faptul că în componenţa Comisiei Tehnice 
de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, acesta avea calitatea de Vicepreşedinte se 
impune modificarea componenţei comisiei, prin înlocuirea  
D-nului Tudor Florentin cu D-nul Mihai Genoiu. 

Având in vedere cele prezentate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului 
Local a Municipiului Craiova modificarea componenţei  comisiei în sensul înlocuirii 
Viceprimarului Tudor Florentin cu Viceprimarul Mihai Genoiu, menţinându-se 
calitatea de  vicepreşedinte al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si 
Urbanism, conform anexei nr.1 . 
 

p.  Arhitect  Şef ,                                                                   Şef Serviciu, 
               Elena Riza                                                                    Stela Mihaela Ene 
 
 
 
          Vizat pentru legalitate,                                                         Intocmit, 
                Nicoleta Galbenu                                                       Violeta Barcan 
 


