■ gl

ROMANIA
JU D E Ţ U L C L U J
I j f * / C O N S IL IU L JU D E Ţ E A N
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Nr. 10.114 din 27.05.2016

CĂTRE
ARHITECTUL ŞEF AL JUDEŢULUI CLUJ

In conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ataşat prezentei, vă comunicăm un exemplar al HOTĂRÂRII
CONSILIULUI JUDEŢEAN CLUJ NR. 140 din 26.05.2016, pentru cunoaştere, aplicare şi comunicare
persoanelor nominalizate în anexa n r .l la prezenta hotărâre.

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Serviciul A d m in istra ţie Publică, A.T.O.P.

C a l e a D o r o b a n ţ i l o r nr. 106, c a m e r a 4 0 7 , M u n i c i p i u l C l u j - N a p o c a , J u d e ţ u l Cl u j , R o m â n i a
tel: 0372 640053; E-mail: a d m m i s t r a t i e p u b l i c a t a c i c l u i . r o . We b : w w w . c i c l u i . r o

ROM ÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA
NR. 140 din 26 mai 2016
pentru m odificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 133 din 28 mai 2012
privind actualizarea com ponenţei nominale a Com isiei Tehnice de Am enajare a Teritoriului
şi Urbanism a Judeţului Cluj şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia,
cu modificările şi com pletările ulterioare
Consiliul Judeţean Cluj,
Analizând Proiectul de hotărâre pentru m odificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 165
din 12 iulie 2012 privind actualizarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de A m enajare a
Teritoriului şi U rbanism a Judeţului Cluj şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia,
propus de propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul M înzat Marius;
în conform itate cu prevederile:
> art. 36 şi ale art. 37 din Legea privind am enajarea teritoriului şi urbanism ul nr. 350/2001,
cu m odificările şi completările ulterioare;
> Ordinului M inistrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016 pentru
aprobarea norm elor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind am enajarea
teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a docum entaţiilor de urbanism
aprobate;
Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 şi în art. 94-98 din Legea adm inistraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea adm inistraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu com pletările si modificările ulterioare;
hotărăşte:
Art. I. H otărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 133 din 28 mai 2012 privind actualizarea
com ponenţei nom inale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Cluj
şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, se m odifică după cum urmează:
1. Anexa nr. 1 "Componenţa nominală a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism a Judeţului Cluj" se m odifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
2. Anexa nr. 2 "Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Am enajare
a Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Cluj" se m odifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele
Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia de Urbansm şi Amenajarea Teritoriului.
Art. III. Prezenta hotărâre se com unică prin intermediul secretarului, în termenul prevăzut de
lege, Arhitectului şef al Judeţului Cluj, persoanelor nom inalizate în cuprinsul anexei nr. 1. precum şi
ublică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Gaci

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSÍLIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 1
la Hotărârea nr. 140/2016

COM PONENŢA NOM INALĂ
a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Cluj
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 133 din 28 mai 2012)

A. M EM BRII TITULARI
Num e şi prenume

Autoritate/Instituţie/operator economic reprezentat/ă

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Claudiu Daniel Salantă
N onn Tibor
A nda M ureDanu
Liviu Hîncu
Marcel Crişan
Horaţiu Răcăşan
CiotlăuD Octavian
Gheorghe Elkan

9.

Vlad Negru

Consiliul Judeţean Cluj
Consiliul Judeţean Cluj
Consiliul Judeţean Cluj
Consiliul Judeţean Cluj
Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala Transilvania
Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala Transilvania
Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala Transilvania
Registrul U rbaniştilor din România
Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord - Vest
Registrul Urbaniştilor din România
Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare N ord - Vest
Registrul Urbaniştilor din România
Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare N ord - Vest
A rhitect-D ef
A rhitect-D ef
A rhitect-D ef
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de A rhitectură
□ i Urbanism
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii
Universitatea Babeş - Bolyai, Facultatea de Geografie
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
Direcţia Judeţeană pentru Culte şi Patrimoniu Naţional Cluj
Agenţia pentru Protecţia M ediului Cluj
R.N.P. - Direcţia Silvică Cluj
Gărzii Forestiere Cluj

Nr.
crt.

10. Corina Pop De
11.
12.
13.
14.

Marcel Vancea
Radu Spânu
Tudose Emanoil
Rusu Vlad

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Vasile Fărcaş
Joszef Benedek
Cristina Chakirou
Virginia Rădeanu
Petru Răbăgală
Cătălin Bia
Dănut Ghiran

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Leontina Kovacs
M aria Cârlig
Cherecheş loan Andrei
Tiberiu Tămaş
Doina Popovici
Ambrosie Crişan
Zanc Ovidiu Adrian

29. M arc Dorin Alin
30. Flaviu Câmpan

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj
Direcţia pentru A gricultură a Judeţului Cluj
A dministraţia Bazinală de A pă Someş -Tisa
Administraţia Bazinală de Apă Crişuri
Administraţia Bazinală de A pă Mureş
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă A vram
Judeţului Cluj
E -ON GAZ Distribuţie
S.C. CPL Concordia SRL

Iancu

al

31.
32.
33.
34.
35.

Lucian M orar
Ciprian Bud
Vasile Fărcaş
Viorel Runcan
Teodor Gorcea

36. Gheorghe Pop
37. Andrei Nagy
38. V iorica Crişan
39. Ovidiu Andreica
40. loan Gabudean
41. Costea George
42. M ihai Constantinescu
43. Dan loan Oniga
44. Liviu M unteanu

S.C. Transgaz S.A
S.C. Transelectrica S.A.-Sucursala de Transport Cluj
S.C. Electrica SA -E lectrica Distribuţie Transilvania Nord
S.C. Hidroelectrica S.A.-Sucursala Hidrocentrale Cluj
Compania N aţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale D.R.D.P. Cluj
Compania N aţională de Cai Ferate CFR S A - Regionala Cluj
Telekom S.A.
M uzeul Naţional de Istorie al României Cluj
S.C. Com pania de Apă Someş S.A.
S.C. Com pania de Apă Arieş S.A.
A dm inistraţia Parcului Natural Apuseni
A sociaţia „N atura Transilvaniei”
A vocat independent - Baroul Cluj
U niversitatea Babeş - Bolyai, Facultatea de ştiinţa şi Ingineria
M ediului

B. M EM BRII SUPLEANŢI
Num e şi prenum e

Nr.
crt

A utoritate/Instituţie/operator econom ic reprezentat/ă

Consiliul Judeţean Cluj
Consiliul Judeţean Cluj
Consiliul Judeţean Cluj
Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala Transilvania
Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala Transilvania
Ordinul Arhitecţilor din Rom ânia-Filiala Transilvania
Registrul U rbaniştilor din România
Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord - Vest
Registrul Urbaniştilor din România
8.
Gîrda Sofia
Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare N ord - Vest
□ elariu
Anca- Registrul U rbaniştilor din România
9.
Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare N ord - Vest
A ndreea
Registrul U rbaniştilor din România
10. Cam C udean Cristian
Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare N ord - Vest
U niversitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură
11. Octav Olănescu
□ i Urbanism
U
niversitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii
12. N icoleta Ilieş
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii
13. G avril Hoda
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii
14. Rodica Cadar
U niversitatea Babeş - Bolyai, Facultatea de Geografie
15. Iuliu Vescan
U niversitatea Babeş - Bolyai, Facultatea de Geografie
16. Vasile Zotic
Universitatea Babeş - Bolyai, Facultatea de Geografie
17. Pom pei Cocean
18. A na Bob
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj
19. Paul Beldean
A genţia pentru Protecţia M ediului Cluj
20. A lexandra V erm eşan
A genţia Regională pentru Protecţia M ediului Cluj-Napoca
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
21. A driana Tănase
22. Paul Gavris
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj
Direcţia Judeţeană pentru Culte şi Patrim oniu N aţio n al,Cluj
23. Virgil Pop
24. Ioan Curt
A dm inistraţia B azinală de A pă Someş -Tisa
"• -•
j»\
25. Tamas Tibor
Adm inistraţia Bazinală de A pă Crişuri
„ VV t,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sanda Rusu
M onica Sârbu
Cosmin Dîrjan
Tiberiu Ciolacu
M oscu Katalin
A ndreea Ion
M unteanu Doina

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Cosmin Ciungan
Pintea Vasile Adrian
Luana Safirescu
Gheorghe Muntean
Bogdan Olănescu
Ovidiu Alb
Dan Borşan
Gabriel Roman
Cristina Gherman

35. Cristina Chiciudean
36. Vasile Lazarciuc
37. Em ilian Bota
38. Vicinius M ărginean
39. Andrei Lupaş
40. T ivadarIonuţ
41. Dum itru loan
42. Gheorghe M oale
43. Emeric Nagy

PREŞEDINTE,
M înzat Marius

Administraţia Bazinală de Apă Mureş
E ON GAZ Distribuţie
S.C. CPL Concordia SRL
S.C. Transgaz S.A.
S.C. Transelectrica S.A.- Sucursala de Transport Cluj
S.C. Electrica S.A. -E lectrica Distribuţie Transilvania Nord
S.C. Electrica S.A. -E lectrica Distribuţie Transilvania Nord
S.C. Hidroelectrica S.A.- Sucursala Hidrocentrale Cluj
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri NaţionaleD.R.D.P. Cluj
Compania Naţională de Căi Ferate CFR S A - Regionala Cluj
Telekom S.A.
M uzeul Naţional de Istorie al României Cluj
S.C. Compania de Apă Someş S.A.
S.C. Compania de Apă Arieş S.A.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Avram Iancu al
Judeţului Cluj
R.N. a Pădurilor Rom silva -Direcţia Silvică Cluj-Napoca
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Cluj
Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alim entelor
Cluj ’

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Gaci Simona

Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. 140/2016

ROM ÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

REGULAM ENTUL
de organizare şi funcţionare a
Com isiei Tehnice de Am enajare a Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Cluj
(A nexa nr. 2 la H otărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 133 din 28 mai 2012)
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII
GENERALE
j
A R T .l.
(1) Comisia tehnică de am enajare a teritoriului şi urbanism a judeţului Cluj, denum ită în
continuare Com isie/a, este constituită şi funcţionează ca entitate fară personalitate juridică, în
coordonarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, pe lângă instituţia A rhitectului-şef ca autoritate
tehnică în dom eniul amenajării teritoriului şi urbanismului din cadrul adm inistraţiei publice judeţene,
ca şi comisie cu rol consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă care să asigure
fundam entarea tehnică de specialitate în vederea luării deciziilor referitoare la dezvoltarea spaţială
durabilă.
(2) Com isia fundam entează deciziile structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Cluj,
pentru docum entaţiile de am enajarea teritoriului şi urbanism, precum şi pentru studiile de
fundamentare, politici publice şi/sau cercetări prealabile sau pentru alte docum entaţii prevăzute de
legislaţia în vigoare, în vederea emiterii avizului A rhitectului-şef al judeţului Cluj.
(3) Avizul A rhitectului-şef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului judeţean.

(4) Comisia îşi desfăşoară activitatea la sediul unităţii adm inistrativ-teritoriale - Judeţul Cluj, în
M unicipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanţilor nr. 106 sau, la propunerea Arhitectului-şef, în alte
locaţii din teritoriul judeţului.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ŞI COM PO NENŢA COM ISIEI
ART. 2.
(1) Comisia este formată din specialişti din domeniul am enajării teritoriului şi al urbanism ului,
arhitecturii, m onum entelor istorice, arheologiei, precum şi din domeniul sociologiei, economiei,
geografiei, ingineri constructori, ingineri de reţele edilitare, transport şi alte domenii de interes.
(2) Comisia este com pusă dintr-un număr de 44 de membri permanenţi şi 43 membri supleanţi, după
cum urmează:
- A rhitectul-şef al judeţului Cluj - preşedinte al Comisiei
- Trei funcţionari din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj
- Trei reprezentanţi ai Ordinului Arhitecţilor din Rom ânia-Filiala Transilvania
- Trei reprezentanţi ai Registrului Urbaniştilor din România- Biroul teritorialvaHî,0 §ri|niiJ,de
dezvoltare Nord - Vest
y
..^
¿s
- Un reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
,
/ .
V if \
- Un reprezentant al Agenţiei Regionale pentru Protecţia M ediului Cluj-Napdca
■
^SSil f*
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>

-

Un reprezentant al R.N.P. - Direcţia Silvică Cluj
Un reprezentant al Gărzii Forestiere Cluj
Un reprezentant al Direcţiei Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Cluj
Trei specialişti propuşi de Arhitectul şef al judeţului Cluj
Un reprezentant al Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa
Un reprezentant al Administraţiei Bazinale de Apă Crişuri
Un reprezentant al Administraţiei Bazinale de Apă Mureş
Un reprezentant al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj
Un reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcţii- Direcţia Regională în Construcţii
Nord-Vest
Un reprezentant al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj
Un reprezentant al E.ON Gaz Distribuţie
Un reprezentant al SC CPL Concordia SRL - Filiala Cluj
Un reprezentant al S.C. Transgaz S.A.
Un reprezentant al SC Transelectrica S.A.-Sucursala de Transport Cluj
Un reprezentant al S.C. Hidroelectrica S.A, Sucursala Hidrocentrale Cluj
U n reprezentant al S.C. Electrica S.A-Electrica Distribuţie Transilvania N ord
Un reprezentant al Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale -D .R .D .P. Cluj
U n reprezentant al Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA - Regionala Cluj
Un reprezentant al M uzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei
Un reprezentant al SC Romtelecom S.A.
Un reprezentant al SC Compania de apă Someş S.A.
Un reprezentant al SC Compania de apă Arieş S.A.
Un reprezentant al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Avram Iancu al judeţului
Cluj
Un reprezentant al A dm inistraţia Parcului Natural Apuseni
Un reprezentant al Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alim entelor Cluj
Un reprezentant al Universităţii Babes-Bolyai-Facultatea de Geografie

(3) Com ponenţa nom inală a Comisiei şi regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia se
aprobă de Consiliul Judeţean Cluj, pe baza recom andărilor asociaţiilor profesionale din domeniul
amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor, instituţiilor de învăţăm ânt superior şi ale
A rhitectului-şef.
(4) Com ponenţa nom inală a Comisiei se aprobă, în baza desemnărilor transm ise, de către autorităţile,
asociaţiile, instituţiile şi operatorii economici prevăzuţi la alin. (2), la cererea Consiliului Judeţean Cluj.
Domeniile de calificare reprezentate în Comisie sunt: urbanism, am enajarea teritoriului, arhitectură,
reţele tehnico-edilitare, circulaţie, protecţia m ediului, sănătate, gospodărirea apelor, protecţia civilă,
istorie, construcţii, cultură, cadastru şi publicitate im obiliară precum şi alte domenii conexe.
(5) A rhitectul-şef poate fi înlocuit, în situaţia imposibillităţii participării acestuia la lucrările Comisiei,
de către locţiitorul de drept al acestuia, iar ceilalţi membrii titulari, cu membrii supleanţi, desemnaţi de
către autorităţile, instituţiile şi operatorii economici prevăzuţi la alin. (2).
(6) La lucrările Comisiei pot participa în calitate de invitaţi şi:
- Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj
- Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Cluj
- Consilierii judeţeni din cadrul Comisiei de amenajarea teritoriului, urbanism, investiţii
- Primarii/consilierii locali ai unităţilor admnisitrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se
realizează proiectele prezentate
- Proiectanţii lucrărilor prezentate
^ ^ &
- Beneficiarii lucrărilor prezentate
- Persoanele interesate

Secretariatul Comisiei este asigurat de structura de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Cluj aflat în subordinea A rhitectului-şef cu atribuţii în acest sens.
ART.5.
Secretariatul Comisiei are următoarele atribuţii:
a) prim eşte, analizează şi verifică docum entaţiile supuse avizării pentru stabilirea unui punct de
vedere asupra conformităţii, calităţii si legalitaţii acestora, întocmind un referat care conţine
avizele şi acordurile prezentate, condiţiile din acestea, observaţiile proprii, propunerea de
emitere a unui aviz favorabil/nefavorabil, precum şi alte elemente considerate relevante pentru
discutarea docum entaţiei în Comisie;
b) solicită avizul prealabil al primarului pentru investiţiile prevăzute de art. 32 alin. (1) lit. c) din
Legea privind am enajarea teritoriului şi urbanismul nr. 350/2001, cu m odificările şi
com pletările ulterioare;
c) întocm eşte lista cu lucrările propuse pentru avizare pe care o înaintează spre semnarea
A rhitectului-şef şi spre aprobare Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj;
d) asigură procedurile de convocare a m em brilor comisiei şi a invitaţilor;
e) ţine evidenţa listelor cu persoanele convocate şi a listelor de prezenţă a m em brilor comisiei şi
a invitaţilor la lucrările şedinţelor de avizare;
f) pregăteşte suportul informatic pentru docum entaţiile supuse avizării şi asigură logistica
(laptop, retroproiector, etc.) necesară prezentării acestora in şedinţele comisiei;
g) asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei şi consem nează aceste dezbateri în procesele-verbale
ale şedinţelor într-un registru special;
h) întocm eşte adresele de restituire/com pletare şi le transmit iniţiatorilor/proiectanţilor
docum entaţiile în cazurile în care docum entaţiile prezentate sunt incom plete, nu respectă
condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind avizarea docum entaţiilor de urbanism şi/sau
nu sunt însoţite de avizele/acordurile em ise in prealabil de organism ele teritoriale interesate
solicitate prin certificatul de urbanism;
i) întocm eşte lista de observaţii a fiecărei lucrări analizate şi o supune dezbaterii în Comisie;
j) întocm eşte avizele, punctele de vedere, adresele de restituire, după caz, şi alte docum ente
aferente activităţii comisiei; asigură transm iterea după caz a acestora către cei interesaţi;
k) întocm eşte notificările pentru com pletarea docum entaţiilor cu recom andările propuse de
com isie şi însuşite de Arhitectul-şef;
1) la redepunerea docum entaţiei urmăreşte com pletarea documentaţiei cu actele solicitate prin
adresa de retur;
m) ţine la zi registrele cu Avizele emise de A rhitectul-şef şi procesele verbale de şedinţe;
n) asigură evidenţa şi arhivarea docum entaţiilor supuse analizei comisiei.

C APITO LUL III
ATRIBU TIILE COMISIEI
ART. 6.
(1) Comisia are urm ătoarele atribuţii:
a) fundam entează din punct de vedere tehnic em iterea avizului A rhitectului-şef pe baza avizelor
emise anterior de instituţiile com petente şi a deciziei structurii de specialitate din cadrul
autorităţii locale, desem nată să em ită avizul pentru documentaţiile de am enajarea teritoriului şi
urbanism , precum şi pentru studiile de fundamentare, politici publice şifgfuŢ^efeeiări prealabile
sau pentru alte docum entaţii prevăzute de legislaţia în vigoare;
;| fv ' '
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b) urmăreşte preluarea reglementărilor şi direcţiilor de dezvoltare stipulate în documentaţiile de
urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate anterior (Planuri de anenajarea teritoriului naţional, judeţean, zonal, ş.a., Planuri urbanistice generale, Planuri urbanistice zonale, Planuri
urbanistice de detaliu, etc.);
c) urmăreşte preluarea punctelor de vedere ale instituţiilor avizatoare com petente în conţinutul
docum entaţiilor supuse analizării;
d) verifică şi analizează documentaţiile din punct de vedere al conţinutului cadru al
docum entaţiilor de urbanism şi al respectării legislaţiei şi normativelor în vigoare în domeniu;
e) propune recomandări conform reglementărilor legale aprobate;
f) fundamentează eliberarea avizului A rhitectului-şef pentru categoriile de lucrări prevăzute în
anexa nr. 1 la Legea privind amenajarea teritoriului şi urbanismul nr. 350/2001, cu modificările
şi com pletările ulterioare;
g) fundamentează eliberarea avizului A rhitectului-şef pentru situaţiile prevăzute de legislaţia în
vigoare;
h) analizează şi face observaţii/propuneri la proiectele de investiţii publice derulate de Consiliul
Judeţean Cluj sau enităţiile din subordinea acestuia;
i) analizează studii de oportunitate întocm ite în vederea emiterii Avizului de Oportunitate pentru
modificarea prevederilor docum entaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism aprobate,
conform Legii nr. 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 7.
Comisia poate propune Consiliului Judeţean Cluj sau consiliilor locale:
- priorităţi de elaborare a unor planuri de amenajare a teritoriului de interes judeţean;
- m odificarea unor studii sau reglementări aprobate, conform unor documentaţii
m odificatoare, în funcţie de necesităţile de dezvoltare a Judeţului Cluj.

CAPITO LUL IV
FUNCŢIONAREA COM ISIEI
5

ART. 8.
(1) Com isia se întruneşte în şedinţe organizate, de regulă, lunar, precum şi ori de câte ori este necesar.
(2) Şedinţele se convoacă de Arhitectul-şef, cu cel puţin 3 zile înaintea datei la care are loc aceasta, prin
transm iterea către membri, prin poşta electronică, a invitaţiei, a ordinii de zi şi a docum entaţiilor ce fac
obiectul şedinţei, după caz;
(3) Ordinea de zi şi docum entaţiile ce urm ează a fi supuse analizei com isiei vor fi afişate pe site-ul
Consiliului Judeţean Cluj sau pe un site dedicat, în funcţie de capacitatea tehnică de care se dispune şi
de im portanţa docum entaţiilor respective pentru cetăţeni.
(4) Documentaţiile supuse analizării pot fi consultate şi în format tipărit, de orice persoană fizică sau
juridică, la sediul Consiliului Judeţean Cluj.
(5) Observaţiile cu privire la documentaţiile ce fac obiectul şedinţei se depun în scris, până la data
şedinţei, la registratura Consiliului Judeţean Cluj şi vor fi adresate Comisiei.
(6) Suplim entarea ordinii de zi se poate face la propunerea Arhitectului şef.

(1) Şedinţele Comisiei sunt statutare dacă se desfăşoară în prezenţa a cel puţin jum ătate plus unu din
numărul membrilor titulari a căror prezenţa este obligatorie conform art. 9 pct. (3) din prezentul
regulament sau, în lipsa acestora, a supleanţilor.
(2) M embrii Comisiei sunt obligaţi să se prezinte la şedinţă în ziua şi la ora stabilită şi să semneze lista
de prezenţă în Registrul de procese verbale. Se consideră motivată orice absenţă datorată deplasărilor în
interesul serviciului, a cazurilor de boală, evenimentelor de forţă m ajoră sau concediului de odihnă.
(3) Participarea la toate şedinţele Comisei este obligatorie pentru următorii membrii ai acesteia:
- A rhitectul-şef al judeţului şi/sau locţiitorul de drept al acestuia
- funcţionarii din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj
- reprezentanţii Ordinului Arhitecţilor din România
- reprezentanţii Registrului Urbaniştilor din România
- specialişti propuşi de A rhitectul-şef al judeţului Cluj
- reprezentanţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca
- reprezentanul U niversităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
- reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică Cluj
- reprezentantul Direcţiei Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Cluj
- reprezentantul Agenţiei Regionale pentru Protecţia M ediului Cluj
- reprezentantul Gărzii Forestiere Cluj
- reprezentantul R.N.P. - Direcţia Silvică Cluj

(4) Ceilalţi membrii ai Comisiei, implicaţi în procesul de avizare a docum entaţiilor tehnice, de
am enajarea teritoriului sau de urbanism, participă la şedinţele Comisiei, în funcţie de specificul fiecărei
docum entaţii sau pot transm ite observaţii în scris.
(5) Lista m em brilor Comisiei care trebuie să participe la fiecare şedinţă a acesteia se stabileşte de
Arhitectul-şef, în funcţie de specificul fiecărei documentaţii.
(6) în cazul în care, în urm a convocării, nu se întruneşte cvorumul necesar, şedinţa se convoacă în
m axim 3 zile de la data convocării iniţiale.
(7) La şedinţele Comisiei pot asista şi alte persoane interesate, care pot lua cuvântul, doar cu aprobarea
Arhitectului-şef.
ART. 10.
(1) Lucrările Comisiei sunt conduse de A rhitectul-şef în calitate de preşedinde al Comisiei, sau în caz
de absenţă m otivată a acestuia, de către locţiitorul de drept al acestuia.
(2) Şedinţele Comisiei se consem nează în procese-verbale, ţinute într-un registru special, prin grija
secretariatului acesteia.
(3) Secretariatul Comisiei are obligaţia de a consemna opiniile, observaţiile şi com entariile m em brilor
Comisiei şi a invitaţilor.
(4) Procesele-verbale pot fi consultate de terţi care justifică un interes legitim, num ai cu încuviinţarea
Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj sau a A rhitectului-şef al Judeţului Cluj.
(5) M embrii comisiei pot solicita detalierea oricăror elemente din docum entaţie sau prezentare, astfel
încât analiza să se fundamenteze pe informaţii cât mai complete, şi pot .solicita ¿pfetvanaliză
docum entaţii similare sau colaterale aflate în arhiva consiliului judeţean.
?\
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(1) Solicitantul depune, după caz, cererea-tip formular F4 - Cerere pentru emiterea avizului de
oportunitate din N orm elor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a docum entaţiilor de urbanism aprobate prin
Ordinul viceprim-m inistrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233 din 26
februarie 2016, denumite în continuare Norme pentru emiterea Avizului de oportunitate, respectiv
cererea-tip cuprinsă în anexa nr. 1 la prezentul Regulament pentru emiterea Avizului A rhitectului-şef
al judeţului, pentru lucrările instrumentate de Comisie, care se înregistrează la Consiliul Judeţean Cluj
şi se transmite spre repartizare Arhitectului-şef al Judeţului Cluj.
(2) Documentaţiile de urbanism se depun în format analogic şi în format digital (*.pdf şi *.shp/ *.dxf/
*.dwg), la scara adecvată, în funcţie de tipul documentaţiei, pe suport topografic vizat de Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, realizat în coordonate în sistemul naţional de referinţă Stereo 1970,
actualizat pentru realizarea bazei de date urbane şi transm iterea acestora pentru preluare în
Observatorul Teritorial Naţional;
(3) Structura de specialitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanism ului din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Cluj verifică dacă docum entaţia depusă este com pletă şi/sau
conformă. în situaţia în care docum entaţia este incompletă sau neconformă, aceasta se returnează sau se
solicită completări în maxim 30 zile de la data înregistrării, cu m enţionarea în scris a neconform ităţilor
şi a elementelor necesare completării acesteia.
(4) în şedinţele Comisiei se pot prezenta documentaţiile care au piesele stabilite prin acte normative,
solicitările anterioare ale Comisiei, precum şi avizele necesare. Condiţiile din avizele obţinute vor fi
obligatoriu introduse în documentaţie. A ceasta va fi întocmită, semnată şi ştam pilată conform legii.
(5) Documentaţiile vor fi prezentate în şedinţele Comisiei de către specialistul atestat de către Registrul
Urbaniştilor din Rom ânia sau reprezentant al acestuia. în lipsa acestora, discutarea lucrării în plen se
am ână până la urm ătoarea şedinţă.
(6) în cazul în care, în procesul de avizare, se solicită un aviz care odată obţinut, m odifică soluţia
urbanistică sau intră în conflict cu alte avize din documentaţie, aceasta se va reanaliza în următoarea
şedinţă a comisiei, în vederea emiterii unui nou aviz.
(7) La şedinţele Comisiei nu pot participa la dezbateri membrii care au calitatea de autor/coautor al
docum entaţiei/proiectelor prezentate, coordonator, conducător, salariat la societatea comercială,
unitatea sau biroul de proiectare unde s-a elaborat lucrarea, sau sunt rude de gradul I cu persoanele mai
sus menţionate.
ART. 12.
(1) A vizarea reprezintă procedura de analiză şi exprimare a punctului de vedere al Arhitectului-şef,
având ca obiect analiza soluţiilor funcţionale, a indicatorilor tehnico-econom ici şi sociali ori a altor
elemente prezentate prin docum entaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism , concretizata printrun act (aviz favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic şi obligatoriu.
(2) Avizele sunt definitive si nu pot fi modificate decât prin reanalizarea lor in comisie si emiterea unui
nou aviz/aviz de oportunitate. Dacă se solicită reanalizarea docum entaţiei de către Comisie, Arhitectulşef poate emite un nou aviz in care se va menţiona şi faptul că avizul iniţial nu mai produce efecte.
(3) Rezultatul analizării docum entaţiilor se comunica în scris beneficiarului şi cuprinde, fie avidul
A rhitectului-sef şi docum entaţia depusă, fie solicitări de completare/modificare a acesţeîa.

(4) Avizele se em it în două exemplare, unul rămâne la Consiliul Judeţean Cluj însoţit de un exem plar
din docum entaţia vizată pentru neschimbare (studii de fundamentare, piese scrise şi piese desenate etc.)
şi unul se restituie solicitantului.
(5) Pentru docum entaţiile care vor primi aviz nefavorabil, adresa de înaintare către solicitant va fi
însoţitp de avizul emis de A rhitectul-şef în care se vor menţiona motivele respingerii la avizare şi un
exem plar din documentaţie.
(6) în situaţia avizului nefavorabil, solicitantul poate redepune docum entaţia m odificată/com pletată
pentru o nouă analiză în plenul Comisiei.
(7) în situaţii justificate avizul A rhitectului-şef poate fi revocat de către emitent.
ART.13.
(1) în baza concluziilor Comisiei consemnate în Procesul-verbal, al cărui conţinut-cadru este cuprins în
anexa nr. 2 la prezentul Regulament, A rhitectul-şef al judeţului emite, după caz, Avizul de
oportunitate, Punct de vedere pentru em iterea avizului de oportunitate, respectiv Avizul Arhitectuluişef, prin utilizarea form ularelor din Norme;
(2) Se va institui un registru de evidenţă a avizelor şi a avizelor de oportunitate emise în care vor fi
înscrise: numărul avizului, tipul documentaţiei supuse avizării, adresa im obilului, numele şi prenum ele
iniţiatorului, data eliberării avizului, numele şi prenum ele persoanei care solicită eliberarea avizului şi
semnătura de primire.
ART. 14
Avizul de oportunitate emis de către A rhitectul-şef al judeţului se aprobă de preşedintele consiliului
judeţean, cu avizul prealabil al primarului localităţii pe al cărei teritoriu adm inistrativ se propune
intervenţia urbanistică.
ART. 15.
Avizul A rhitectului-şef este un aviz tehnic care înglobează şi corelează punctele de vedere ale
instituţiilor avizatoare competente, specificate în Certificatul de U rbanism precum şi concluziile
Comisiei.
ART. 16.
(1) A rhitectul-şef poate com unica beneficiarului avizarea favorabilă a docum entaţiei analizate, cu
condiţii, urmând ca avizul să fie emis după com pletarea docum entaţiei în term en de maxim um 30 de
zile de la comunicare.
(2) D acă în term enul prevăzut la alineatul (1) docum entaţiile nu se com pletează sau nujuQ
toate condiţiile, se va em ite aviz nefavorabil.
jfx-,. / ,
CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE
ART. 17.
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Prezentul Regulament este întocm it conform prevederilor incidente din Legea privind amenajarea
teritoriului şi urbanism ul nr. 350/2001, cu modificările şi com pletările ulterioare, N orm elor
metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind am enajarea teritoriului şi urbanismul şi de

elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul viceprim-m inistrul,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233 din 26 februarie 2016, Hotărârii de
guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu m odificările şi
completările ulterioare, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu
modificările şi com pletările ulterioare, Ordinul nr. 839/ 2009 pentru aprobarea N orm elor metodologice
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi
completările ulterioare.
ART. 18.
Anexele nr. 1 -2 fac parte integrantă din prezentul Regulament.
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Contrasemnează:
^onirasem
neaza:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Anexa nr. 1
la Regulam entul de organizare şi funcţionare a
Comisiei Tehnice de Am enajare a Teritoriului
şi Urbanism a Judeţului Cluj

Către,
CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ
A RH ITECT-ŞEF

CERERE
pentru emiterea Avizului A rhitectului-şef
pentru docum entaţii de urbanism sau am enajarea teritoriului

Subsemnatul* 1 ) _____________________________________ C N P /C U I_____________________________ cu
m unicipiul/oraşul/com una ___________
satul
dom iciliul/sediul *2) în judeţul ____________
______________ cod poştal_________strada ____________ nr. ___ bl. __ sc. ____ et. ___ ap.
telefon/fax_____________ e-m a il___________________ ,
în conform itate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind am enajarea teritoriului şi urbanism ul, cu
modificările şi com pletările ulterioare şi ale H.G. nr. 525/1996 republicată, pentru aprobarea
Regulamentului general de urbanism cu modificările şi com pletările ulterioare, solicit em iterea
Avizului arhitectului-şef al judeţului.
Pentru documentaţia:

generată de im obilul - teren - situat în judeţul Cluj municipiul/oraşul/com una
cod poştal
strada
bl.
sc.
et.
ap.
nr. cad.
în baza avizului prealabil de oportunitate nr.
din data de
*3)
Suprafaţa studiată este de

satul
elaborată
eliberat de

mp

Num ele si prenum ele specialistului atestat RUR
Anexez în două exem plare *4):
1. Pentru PLAN U RBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) şi regulam entul local de urbanism
(elaborat conform Metodologiei de elaborare şi conţinutul cadrul - Indicativ G M 010 - 2000, emis de
M.L.P.A.T.)
PIESE SCRISE:
a) Certificatul de urbanism
b) Extrase CF actuale pentru imobilele care sunt cuprinse în P.U.Z
c) Avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism
d) Avizul de oportunitate şi planşa anexă
e) Studii de fundamentare cu caracter analitic, consultativ, prospectiv (suport topografic vizat de
către OCPI - Cluj, studiu geotehnic, studiu de circulaţie/transport / trafic, studiu privind dotările
publice, studiu privind infrastructura tehnico-edilitară, studiu de acceş^pTOttff
geotehnic,
anunţ privind intenţia studierii zonei, ş.a.)
, jT ;
\ 'f \

f) M emoriu de prezentare
g) Regulamentul local de urbanism

PIESE DESENATE:
a) Plan de încadrare în teritoriu
b) Plan de încadrare în documentaţiile de urbanism /amenajarea teritoriul aprobate
c) Plan cu situaţia existentă
d) Plan reglementări urbanistice-zonificare
e) Plan reglementări echipare edilitară
f) Plan cu proprietatea asupra terenurilor şi circulaţia terenurilor
g) Plan posibilităţi de mobilare urbanistică sau alte planşe anexă
2. Pentru PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.)___________________________________
(elaborat conform Metodologiei de elaborare şi conţinutul cadrul - Indicativ G M 009 - 2000, emis de
M.L.P.A.T.)
PIESE SCRISE:
a) Certificatul de urbanism
b) Extrase CF actuale pentru imobilele care sunt cuprinse în P.U.D.
c) Avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism
d) Studii de fundamentare (suport topografic vizat de către OCPI - Cluj, studiu geotehnic, anunţ
privind intenţia studierii zonei, ş.a.)
e) M emoriu justificativ
PIESE DESENATE:
a) Plan de încadrare în zona a teritoriului studiat
b) Plan de încadrare în documentaţiile de urbanism /amenajarea teritoriul aprobate
c) Plan cu situaţia existentă
d) Plan reglementări urbanistice
e) Plan reglementări echipare edilitară
f) Plan cu proprietatea asupra terenurilor şi circulaţia terenurilor
g) Plan posibilităţi de mobilare urbanistică sau alte planşe anexă
SEM NĂTURA

Nota:
1) - N um ele şi prenum ele solicitantului:
- persoană fizică sau
- reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia şi a calităţii
solicitantului în cadrul
firmei.
2) - Pentru persoană fizică, se com pletează cu date privind domiciliul acesteia;
- Pentru persoană juridică se com pletează cu date privind sediul social al firmei.
3) - Se com pletează după caz cu Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj sau Primarul
m unicipiului/oraşului/com unei...
4) - Docum entaţia se depune în două exemplare originale (avizele vor fi depuse într-un exem plar

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
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Anexa nr. 2
la Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Comisiei Tehnice de Am enajare a Teritoriului
şi Urbanism a Judeţului Cluj
ROM ÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
COM ISIA TEHNICA DE AM ENAJARE A
TERITORIULUI ŞI URBANISM A JUDEŢULUI CLUJ

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia desfăşurării şedinţei Comisiei Tehnice de Am enajare a
Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Cluj
Lucrările şedinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Cluj din data
de ______________ se desfăşoară în sala de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj situat în
M unicipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanţilor nr. 106/sau_____ începând cu o r a ______ .
Comisia a fost convocată, în şedinţă în scris şi/sau telefonic/e-mail.
Documentaţiile cuprinse în ordinea de zi au fost/nu au fost postate pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj,
au fost afişate la sediu şi au fost/nu au fost transm ise electronic tuturor m em brilor Comisiei.
Anunţul cu privire la ordinea de zi a fost afişat la sediu şi postat pe site-ul propriu.
Sunt prezente şi participă la lucrările prezentei şedinţe următoarele persoane:
Nr.
Numele şi prenumele
Calitatea în cadrul C om isiei-m em bru titular/supleant
crt.

D upă consultarea prezenţei la şedinţă, se constată că sunt prezenţi ... din totalul membrilor comsiei,
fiind astfel îndeplinite condiţiile privind cvorumul de prezenţă necesar pentru desfăşurarea legală a
acestei şedinţe.
Ordinea de zi cuprinde:
1. Documentaţie ______________
2. Diverse.
Dezbateri:

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal.
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Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Gaci Şim ona

