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REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI  

ŞI URBANISM A MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
 
 

 I. DISPOZIȚII GENERALE 
 

Art. 1 Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism a municipiului Alexandria este organ 
consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea tehnică a 
avizului arhitectului-şef/urbanistului-şef şi este înfiinţată în condiţiile Legii nr. 350/2001 – privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată. 
 Art. 2 Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism a mun. Alexandria este formată din 
specialişti din domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, iar secretariatul comisiei este asigurat de 
Compartimentul Urbanism Autorizaţii în Construcţii din cadrul Primăriei mun. Alexandria. 

Art. 3 Componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a mun. 
Alexandria şi Regulamentul de funcţionare se aprobă de Consiliul local al municipiului Alexandria. 
 Art. 4 Obiectul de activitate al Comisiei este de a analiza şi exprima puncte de vedere tehnice pentru 
următoarele categorii de lucrări: 

a) Documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului pe raza teritoriului municipiului Alexandria 
(Planuri Urbanistice Generale, Planuri Urbanistice Zonale, Planuri Urbanistice de Detaliu, cât şi 
regulamentele de urbanism aferente). 

b) Studii de fundamentare ale documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism. 
c) Documentaţii întocmite în scopul eliberării certificatelor de urbanism  pentru lucrări complexe ce 

necesită întocmirea unei documentații de urbanism, cu scop de consultare. 
 

 II.  ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI 
 
 Art. 5 Componența comisiei: 

(1) Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a mun. Alexandria este constituită din: 
președinte, 8 membri cu drept de vot şi secretarul comisiei fără drept de vot. 

(2) Membrii comisiei sunt specialişti atestaţi din domeniul urbanismului, arhitecturii, monumentelor 
istorice, arheologiei, precum şi din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, 
ingineri de reţele edilitare, transport. 

(3) La şedinţele de analiză ale comisiei, pentru activităţi deosebite, pot fi invitaţi prin comunicare 
scrisă şi alţi specialişti, oameni de cultură, conducători de organizaţii, etc., implicaţi în domeniu. 

 Art. 6 Modul de lucru al comisiei: 
(1) Secretariatul comisiei este asigurat de Compartimentul Urbanism Autorizaţii în Construcţii din 

cadrul Primăriei municipiului Alexandria din subordinea arhitectului şef.  
(2) Lucrările ședinței sunt conduse de președintele Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și 

Urbanism. 



(3) Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbansim a mun. Alexandria se întruneşte lunar în 
cazurile în care există înregistrate cereri de avizare/aprobare a unor planuri urbanistice, la convocarea 
dispusă de președintele comisiei.  

(4) Propunerea ordinii de zi se face de secretariatul CTATU dupa verificarea documentațiilor din punct 

de vedere al metodologiei de elaborare și conținutul-cadru, și se aprobă de președintele comisiei. Ordinea de zi va 
fi afișată pe site-ul Primăriei Municipiului Alexandria. 

 (5) Convocarea membrilor şi a invitaţilor se va face de către secretarul comisiei cu cel puțin 3 zile 
lucrătoare înainte de data întrunirii comisiei prin invitații transmise prin fax, telefon sau e-mail. Totodată se 
transmite fiecărui membru din comisie ordinea de zi (titlul proiectului, adresa administrativă a 
amplasamentului, beneficiarul, plan de situație și plan de reglementări urbanistice).  

(6) Membrii comisiei sunt obligaţi să se prezinte la şedinţă în ziua şi la ora stabilită şi să semneze 
lista de prezenţă păstrată prin grija secretariatului tehnic. 

(7) Şedinţele comisiei sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea membrilor în funcţie 
(majoritate simplă). 

 Art. 7 Conţinutul documentaţiilor urbanistice depuse : 
(1) Se va prezenta pe lângă proiectul propriu-zis şi raportul informării și consultării publicului 

referitor la propunerile planului urbanistic, respectiv acceptul eventualilor proprietari de imobile vizaţi, 
următoarele documente: 

a) avizul de inițiere unde e cazul; 
b) extrase de CF actualizate pentru imobilele studiate ; 
c) dovada plăţii taxei R.U.R.; 
d) toate avizele, studiile, acordurile prescrise în Certificatul de urbanism bazat pe Regulamentul local 

de urbanism aferent Planului urbanistic general sau alte planuri urbanistice aprobate ulterior acestuia; 
e) pe suport electromagnetic datele necesare pentru transmiterea ordinii de zi pe e-mail membrilor 

comisiei specificate în art.6 pct(4). 
(2) Se pot prezenta în ședință numai documentații de amenajare a teritoriului și urbanism complete 

întocmite în conformitate cu prevederile normative în vigoare și pentru care s-au obținut avizele conform 
legislației în vigoare privind avizarea documentațiilor de urbanism si de avizele solicitate prin ,,Certificatul de 

urbanism”.   
(3) Se pot prezenta în CTATU documentatii complexe în curs de elaborare cu scop de consultare.  
(4) In cazuri excepționale, documentațiile inițiate de autoritățile administrației publice, cele care au 

ca obiect accesarea de fonduri europene pot fi înscrise pe ordinea de zi “incomplete” din punct de vedere al 
avizelor determinante prealabile. Eliberarea actului solicitat comisiei este însă condiționată de depunerea, în 
termenul de 30 de zile de la notificare a înscrisurilor care lipseau. In caz contrar se restituie documentația. 

Art.8 Circulaţia documentaţiilor 
(1) Pentru a putea fi analizate în ședință, documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism vor fi 

înregistrate la Primăria Municipiului Alexandria în baza cererii (anexa nr. 1) cu cel puțin 10 zile lucrătoare 
înainte de data ședinței. 

(2) Documentaţiile  urbanistice înregistrate la Primăria municipiului Alexandria se înaintează de către 
arhitectul şef secretarului CTATU pentru a propune ordinea de zi spre aprobare președintelui CTATU numai 

după verificarea documentațiilor din punct de vedere al metodologiei de elaborare și conținutul-cadru. 
(3) Documentaţiile vor fi prezentate de șeful de proiect / autorul / coordonatorul de proiect, iar în 

cazuri excepţionale acestea pot fi prezentate de beneficiari. 
(4) După analizarea în ședință a documentațiilor prezentate, comisia avizează, respinge sau amână 

lucrarea prin supunerea la vot deschis. Hotărârea comisiei se adoptă cu jumătate+1 din membrii cu drept de 
vot prezenți și se consemnează în procesul verbal al ședinței. La şedinţele de avizare ale comisiei nu pot 
participa la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor al documentaţiilor – proiectelor, supuse 
avizării. 

(5) Comisia poate aviza documentația susținută, cu condiții. In acest caz se va stabili un termen 
maxim de o lună pentru completare. Dacă în termenul prevăzut, documentațiile nu se completează sau nu 
îndeplinesc toate condițiile, avizul nu se emite, documentațiile urmând să se prezinte din nou, într-o ședință 
ulterioară, doar după îndeplinirea acestora. 

(6) In cazul documentațiilor neavizate sau amânate se vor comunica motivele restituirii/amânării. 



(7) Lucrările şedinţei comisiei se consemnează în procesul-verbal înscris într-un Registru special, 
prin grija secretarului. Procesul - verbal (anexa nr. 2) se semnează de toţi membrii comisiei prezenţi la 
şedinţă. 

Art. 9 Emiterea avizului: 
(1) Avizul favorabil sau avizul negativ decis de comisie, sau eventualele condiţii impuse consemnate 

în procesul verbal al şedinţei, se redactează în 2 exemplare de către secretarul comisiei, se semnează de către 
arhitectul şef. 

(2) Avizul emis se înscrie într-un registru deschis în acest scop, în ordinea avizărilor. 
Art. 10 Atribuțiile comisiei 
(1) Membrii comisiei analizează, expertizează, consultă, verifică şi avizează din punct de vedere 

tehnic documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism şi studiile de fundamentare depu. 
(2) Comisia verifică de asemenea eventualele sesizări, notificări sau propuneri rezultate în urma  

consultarii publicului, dacă şi cum au fost preluate în documentaţia depusă spre avizare şi în caz de 
neconformare ia măsuri de rezolvare a acestora prin impunerea unor condiţii de avizare sau aviz negativ. 

(3) Comisia are atribuţia de a motiva avizul negativ precum şi a ghida proiectantul în găsirea unei 
soluţii de remediere a disfuncţiunii depistate, în cazul în care nu este contrar Regulamentului local de 
urbanism, al Regulamentului general de urbanism şi/sau altor legi şi prescripţii în vigoare referitoare la 
protecţia mediului natural sau construit, riscuri naturale sau tehnologice sau altor drepturi sau obligaţii 
constituţionale. 

(4) Preşedintele comisiei are votul decisiv de avizare în caz de egalitate de voturi. 
(5) Secretarul comisiei: 
- primește, studiază, analizează documentațiile supuse avizării; 
- întocmește adresele de returnare în care se vor mentiona motivele returnării și returnează 

beneficiarilor / proiectanților documentațiile care sunt incomplete, nu respectă condițiile impuse de legislația 
în vigoare privind avizarea documentațiilor de urbanism și nu sunt însoțite de avizele/acordurile solicitate 
prin certificatul de urbanism; 

- pregătește ordinea de zi, convoacă membrii comisiei și transmite ordinea de zi cu datele necesare pe 
e-mail membrilor comisiei, specificate în art.6 pct(4); 

- întocmește borderoul privind prezența membrilor comisiei la lucrările ședinței de avizare; 
- consemnează într-un registru special, procesul verbal al ședinței de avizare a Comisiei tehnice de 

amenajare a teritoriului şi urbanism. In procesul verbal se vor menționa condițiile impuse de membrii 
comisiei, și în mod expres dacă documentația a fost aprobată sau respinsă ca urmare a supunerii la vot 
precum și opiniile diferite motivate ale membrilor comisiei nominale; 

- redactează avizul în termene legale şi înregistrează în registrul de avize. Avizul se redactează în 
două exemplare, unul însoțit de un exemplar din documentație se va înmâna beneficiarului documentației, 
iar celălalt va rămâne în arhiva Primăriei municipiului Alexandria. 

- ţine evidenţa proceselor verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe, ale avizelor redactate  și 
registrul de evidență a avizelor emise. 

III.  DISPOZIŢII FINALE 

Art. 11 Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezentul Regulament. 
Art. 12 Prezentul Regulament poate fi modificat prin Hotărârea Consiliului Local, în funcţie de 

legislaţia în vigoare la data modificării. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CONSILIER: 
Voicila Florea 

 
 
 
 
 



Către ............................................................                                                                                              Anexa nr. 1 
[conducătorul autorităţii administraţiei publice emitente*)]                                                       la Regulamentul de organizare și  
Nr. .............. din ........ 20 ....                                                                                                    funcționare a CTATU a municipiului  
                                                                                                                                                                       Alexandria 

CERERE  
pentru emiterea Avizului arhitectului şef  

pentru documentaţii de urbanism sau amenajarea teritoriului  
Subsemnatul*1) _________________________ cu domiciliul/sediul*2) în judeţul __________ municipiul/oraşul/comuna 

__________ satul _______ cod poştal___________strada _______________ nr. ___ bl. __ sc. ____ et. ___ap.___ 
telefon/fax___________________________ e-mail ___________________________,  

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificarile şi completările 
ulterioare şi ale H.G.R. nr.525/1996 republicată, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism cu modificările şi 
completările ulterioare, solicit emiterea Avizului arhitectului-şef al municipiului  

Pentru imobilul - teren - situat în judeţul ________ municipiul/ oraşul/ comuna________ satul _______ sectorul ____ cod poştal 
_________ strada __________ nr. __ bl. ___ sc. ___ et. ___ ap. ___ sau identificat prin *3) _______________________  

Suprafaţa terenului este de ________________ mp  
Numele si prenumele proiectantului________________________  
Solicit emiterea Avizului arhitectului-şef al municipiului Alexandria în scopul: ____________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________  

Anexez*4):  
1. Pentru P.U.Z.(elaborat conform Metodologiei de elaborare si continutul cadrul-Indicativ GM 010-2000, emis de M.L.P.A.T.)  

1.1. Piese scrise 
 -Extrase CF actuale pentru imobilele care sunt cuprinse in P.U.Z 
-Memoriu de prezentare 
-Studii de fundamentare  
-Regulamentul local de urbanism   
-Copie dovada plăţii taxelor R.U.R. şi de mediatizare 
-Raportul informării si consultarii publicului  

1.2. Piese desenate  
-Plan de amplasare a zonei studiate, in teritoriu (sc. 1 : 10.000, 1: 5.000), vizat de O.C.P.I (in original) 
-Plan de incadrare a zonei studiate in P.U.G. (sc. 1 : 10.000, 1: 5.000)  
-Plan cu situatia existenta pe suport topografic actual (sc. 1 : 5.000; 1 : 2.000)  
-Plan cu proprietatea asupra terenurilor si circulatia terenurilor  
-Plan reglementari pe suport topografic actual (sc. 1 : 5.000; 1 : 2.000) 
 -Plan reglementari echipare edilitara 

 1.3. Avize ........................................  
2. Pentru P.U.D. (elaborat conform Metodologiei de elaborare si continutul cadrul-Indicativ GM 009-2000, emis de M.L.P.A.T.)  

2.1. Piese scrise  
-Extrase CF actuale pentru imobilele studiate in P.U.D  
-Memoriu justificativ 
 -Studiu geotehnic  
-Copie dovada plăţii taxelor R.U.R. şi de mediatizare  
-Acord proprietari a caror proprietati intra in studiul P.U.D. exprimat in forma autentica  

2.2. Piese desenate  
Plan de incadrare in teritoriu (sc. 1 : 5.000), vizat de O.C.P.I. , in original 
 Plan de incadrare P.U.D. in P.U.Z. (daca este cazul)  
Plan cu situatia existenta pe suport topografic actual (sc. 1 : 1.000; 1 : 500) 
 Plan cu proprietatea asupra terenurilor si cu circulatia terenurilor 
 Plan reglementari pe suport topografic actual (sc. 1 : 1.000; 1 : 500) 
 Plan reglementari echipare edilitara  
Plan cu obiective de utilitate publica (dupa caz) 
 Plan cu posibilitati de mobilare urbanistica (dupa caz) 
 Desfăşurare/desfăşurări fronturi (după caz)  
Alte prezentări (după caz) 

 2.3. Avize ..........................................  
SEMNĂTURA 

           Data __ __________________                                                                                              L.S.*  
Nota:  

1) - Numele şi prenumele solicitantului: - persoană fizică sau - reprezentant al firmei (persoană juridică) cu precizarea denumirii acesteia şi a calităţii 

solicitantului în cadrul firmei  

* Se va înscrie în clar numele solicitantului/reprezentantului acestuia, şi se va adăuga semnătura olografă a solicitantului, împreună cu ştampila persoanei 

juridice. 

 2) - Pentru persoană fizică, se completează cu date privind domiciliul acesteia;  

     - Pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.  

3) - Alte elemente de identificare:  - extras de Carte Funciară, sau - schiţă cadastrală vizată de O.C.P.I.   

4) Documentaţia se depune în ....... exemplare 



   Anexa nr. 2 
la Regulamentul de organizare și 

funcționare a CTATU a municipiului 
Alexandria 

PROCES VERBAL 
încheiat cu ocazia desfăşurării şedinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului şi Urbanism a municipiului Alexandria 
Data _____________ 
Locul desfăşurării: sediul Primăriei municipiului Alexandria, str. Dunării, nr.139, în sala de protocol,începând cu ora_ 

Comisia a fost convocată în şedinţă, în scris si/sau telefonic/e-mail. 
Documentațiile cuprinse în ordinea de zi au fost/nu au fost postate pe site-ul Primăriei municipiului 

Alexandria, au fost afişate la sediu şi au fost/nu au fost transmise electronic tuturor membrilor Comisiei. 
Dovezile privind consultarea populaţiei……………………. 
Anunţul cu privire la ordinea de zi a fost afişat la sediu şi postat pe site-ul propriu/nu a fost. 
Sunt prezente şi participă la lucrările prezentei şedinţe/absente următoarele persoane: 
 

Nr. 
crt. 
 

Numele şi prenumele  Calitatea în cadrul Comisiei–membru cu drept 
de vot/ invitat permanent /invitat specialist 
 

Prezent – P 
Absent - A 
 

1. Adrian - Răzvan Ghiță Președinte  
2. Cezar-Sebastian Dinu     Membru   
3. Ion Stoica Membru   
4. Valentin Toma Membru   
5. Gheorghe Băcanu Membru   
6. Alexandra Soare Membru   
7. Ștefan Nedelcuță-Apope  Membru   
8. Alin Chircu Membru   
9. Cezar - Cosmin Costea Membru   
10. Daniela Epure  Secretar   

 
După 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:_______________________________________________________________________________. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 



 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Recomandări: avizarea/neavizarea/completarea/modificarea________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Obiecţiuni/observaţii/opinii separate: 
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal. 
 

COMISIA: 

1. dna/dl ___________________ semnatura_________ 

2. dna/dl ___________________ semnatura_________ 

3. dna/dl ___________________ semnatura_________ 

4. dna/dl ___________________ semnatura_________ 

5. dna/dl ___________________ semnatura_________ 

6. dna/dl ___________________ semnatura_________ 

7. dna/dl ___________________ semnatura_________ 

8. dna/dl ___________________ semnatura_________ 

9. dna/dl ___________________ semnatura_________ 
 
 
 
SECRETAR COMISIE :___________ semnătura________ 
INTOCMIT– 1ex. 

 

 

 

 

 

 


