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EXPUNERE  DE  MOTIVE 

 

 

    Priveşte: modificarea H.C.L. nr. 33/27.02.2017 privind aprobarea componenţei Comisiei 

tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a municipiului Alexandria şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.   

 

 

Art. 37 din Legea nr. 350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevede: 

(1) În scopul îmbunătăţirii calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea spaţială durabilă, în coordonarea 

preşedinţilor consiliilor judeţene şi a primarilor de municipii şi oraşe, respectiv a primarului general al 

municipiului Bucureşti se constituie Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, ca organ 

consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea tehnică a 

avizului arhitectului-şef. 

(2) Comisia tehnica de amenajare a teritoriului şi urbanism este formată din specialişti din domeniul 

amenajării teritoriului şi al urbanismului, secretariatul comisiei fiind asigurat de structura de specialitate 

din subordinea arhitectului-şef. 

(3) Componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi regulamentul 

de funcţionare se aproba de consiliul judeţean, consiliul local municipal, orasenesc, respectiv de Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, a primarului, 

respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, pe baza recomandărilor asociaţiilor profesionale 

din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor, instituţiilor de învăţământ superior şi 

ale arhitectului-şef. 

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin (6) din Legea nr.215 /2001 a Administraţiei 

publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare, propun elaborarea de către Arhitectul 

Şef a unui proiect de hotărâre cu privire la  „modificarea H.C.L. nr. 33/27.02.2017 privind aprobarea 

componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a municipiului Alexandria şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia”. Urmează ca, în conformitate cu prevederile art. 

36, alin.1 şi alin. 2, lit. „c” şi alin. (5) lit. „c” din Legea nr.215 /2001 a Administraţiei publice locale 

republicată cu modificările şi completările ulterioare proiectul de hotărâre împreună cu întreaga 

documentaţie, să fie supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

P R I M A R , 

VICTOR DRĂGUŞIN 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


