
JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr.  INT   780 /13.12.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind Regulamentul de organizare și funcționare a 

Comisiei pentru Acord Unic (C.A.U.)

În vederea simplificării procedurilor administrative și a creșterii operativității în procesul autorizării 
executării lucrărilor de construcții, precum și în vederea respectării termenelor legale de emitere a autorizației, 
autoritățile administrației publice de la nivelul municipiilor reședință de județ au obligația de a organiza în cadrul 
structurilor de specialitate, prestarea serviciilor pentru obținerea, contra cost în condițiile legii, la cererea 
solicitantului, a avizelor și acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcții prin intermediul 
Comisiei de acord unic. 

Astfel, la nivelul municipiului Alexandria s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului 
Alexandria, nr. 30/29.01.2020, constituirea și componența C.A.U., în conformitate cu prevederile art. 45, 
alin.(11) din Legea nr. 50 / 1991, cu completările și modificările ulterioare, comisie organizată pentru obținerea 
facilă de către solicitanți a avizelor și acordurilor necesare emiterii autorizațiilor de construire, menționate în 
certificatul de urbanism.

Comisia de Acord Unic, va emite Acordul Unic, cu valoare de aviz conform, care însumează 
prevederile avizelor și acordurilor privind utilitățile urbane, precum și cele privind protecția și stingerea 
incendiilor, apărare civilă, protecția mediului și sănătatea populației, obținute pe plan local prin grija autorității 
locale, contra cost, în condițiile impuse de legislația în vigoare, la cererea solicitantului.  Avizele și acordurile
necesare autorizării executării lucrărilor de construcții/desființare prin emiterea Acordului Unic, se vor obține pe 
baza documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare, însoțită de documentațiile 
tehnice de avizare specifice, depuse în format electronic.

Având în vedere obligativitatea administrației publice locale de a constitui C.A.U., consider oportună 
adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe și Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei 
pentru Acord Unic(C.A.U.), însoţit de anexele aferente.

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru Acord Unic (C.A.U.) fiind întocmit 
conform legislaţiei în vigoare, se va înainta spre analiză Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

P R I M A R ,
VICTOR DRĂGUŞIN



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
DIRECȚIA JURIDIC-COMERCIAL
Nr. INT 782  / 13.12.2021

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind Regulamentul de organizare și funcționare a 

Comisiei pentru Acord Unic (C.A.U.)

Prin referatul de aprobare nr. INT 780 /13.12.2021, Primarul municipiului Alexandria, dl. Victor Drăgușin, 
propune un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Comisiei pentru Acord Unic (C.A.U.), însoțit de anexele aferente.

Proiectul de hotărâre propus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, 
este justificat si susținut din punct de vedere legal de următoarele:

ß Referatul de aprobare nr. INT 780 / 14.12.2021 a Primarului municipiului Alexandria;
ß Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificarile şi completările 

ulterioare;
ß Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009, cu modificarile şi completările ulterioare;
ß Ordinul nr. 233/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismului și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
ß Prevederile art. 45 alin. (1^1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, actualizată prin Legea nr. 193 din 28 octombrie 2019;

Comisia pentru Acord Unic s-a constituit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alexandria, 
nr. 30/29.01.2020, în vederea emiterii Acordului Unic, document cu valoare tehnică și juridică, care atestă 
obținerea avizelor/acordurilor necesare autorizării lucrărilor de construcții.

Numai documentațiile de autorizare a căror certificat de urbanism a fost emis de către Primarul 
municipiului Alexandria, vor fi admise în vederea analizării în Comisie și emiterii acordului unic. 

Numai documentațiile de autorizare în format electronic, semnate cu semnătură electronică (de către 
solicitant, proiectant, verificator de proiect etc.) vor fi admise în vederea analizării în Comisie și emiterii 
acordului unic.

Documentațiile care necesită avizare din partea unui emitent care nu a încheiat protocol cu Primăria 
municipiului Alexandria, și deci nu este membru în cadrul Comisiei pentru Acord Unic, nu vor fi admise 
pentru analizarea de către Comisie. Pentru aceste documentații se va aplica procedura normală de avizare 



și autorizare conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.

Scopul Comisiei este acela de a simplifica procedura de autorizare a lucrărilor de construcții pentru 
solicitant.

Comisia își va desfășura activitatea prin intermediul punctului unic de contact http://www.edirect.e-
guvernare.ro.

Atribuțiile principale ale Comisiei de Acord Unic:
ß Verifică respectarea conditiilor din certificatul de urbanism în documentațiile depuse de solicitanți în 

termen de 3 zile de la primire.
ß În situația în care documentația depusă nu respectă cerințele urbanistice care să permită continuarea 

procedurii de avizare- autorizare, returnează solicitantului documentația neconformă.
ß În situația respectării cerințelor urbanistice, se transmit documentațiile de avizare, prin intermediul 

punctului unic de contact e-direct e-guvernare.ro către fiecare reprezentant al avizatorilor prevăzut în 
certificatul de urbanism, în termen de 2 zile de la finalizarea verificării acestora.

ß Urmărește emiterea avizelor în termenele prevăzute de lege iar în cazul depășirii acestora, 
sesizează I.S.C. pentru aplicarea sancțiunilor conform legii;

ß În situaţiile în care emitenții de avize/acorduri consideră necesare completări sau modificări ale 
documentaţiei, exprimate inclusiv prin emiterea unui aviz cu condiţii, comisia analizează solicitările 
în cauză și modul în care acestea influențează condițiile tehnice impuse prin alte avize și impun 
modificarea soluției și comunică atât solicitantului cât și  avizatorilor afectați;

ß Emite Acordul Unic dupa ce s-au obținut toate avizele/acordurile favorabile de la instituțiile și societățile 
furnizoare de utilități competente;

ß Acordul unic se exprimă prin consens în plenul C.A.U., se semnează de Primar și se contrasemnează 
de Arhitectul Șef.

ß În baza Acordului Unic se poate emite autorizația de construire/desființare de către autoritățile abilitate 
de lege, respectiv Primarul municipiului Alexandria.

Acordul Unic se va emite numai pentru avizele/acordurile favorabile. Pentru avizele nefavorabile 
solicitantul va aplica separat la avizatorii corespunzători. 

Numai după emiterea Acordului Unic, se poate continua procedura normală de autorizare prin depunerea 
la sediul Primăriei municipiului Alexandria a cererii de emitere a autorizației de construire/desființare și restul 
avizelor/acordurilor care nu au făcut obiectul Acordului Unic, precum și achitarea taxei de autorizare.

În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicabile dispozițiile de drept comun.

Regulamentul stabilește modul de funcționare, atribuțiile și componența Comisiei pentru Acord 
Unic. Comisia are în componență specialiști din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, care asigură și 
secretariatul acesteia, reprezentanți delegați ai tuturor societăților care administrează și/sau furnizează 
utilitățile urbane, reprezentanți ai instituțiilor descentralizate (Inspectoratul pentru situații de urgență, Direcției 
de sănătate publică, e.t.c.), precum și reprezentanții altor instituții care emit avize sau acorduri necesare 

http://www.edirect.e-guvernare.ro/
http://www.edirect.e-guvernare.ro/


obținerii autorizațiilor de construire. Practic, Primăria municipiului Alexandria intenționează să încheie 
protocoale cu toate societățile și instituțiile care emit avize sau acorduri necesare obținerii autorizațiilor de 
construire, după cum se arată în proiectul de hotărâre elaborat în acest sens. Pe baza acestor protocoale și ca 
urmare a eventualelor cereri, Primăria municipiului Alexandria va solicita avizele prevăzute în certificatele de 
urbanism pe care tot ea le emite. Aceste certificate vor fi obținute contra cost (acolo unde este cazul), iar după 
ce vor fi strânse vor fi puse la dispoziția celor care au solicitat acest serviciu. 

Anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru Acord Unic, se regăsesc:
ß ANEXA 1- Protocolul cadru ce va fi încheiat între primărie și toate societățile și instituțiile care emit 

avize sau acorduri necesare obținerii autorizațiilor de construire;
ß ANEXA 2- Graficul de lucru al Comisiei pentru Acord Unic;
ß ANEXA 3- cererea tip pentru eliberarea Acordului Unic;
ß ANEXA 4- formularul tip de Acord Unic;

Față de cele prezentate, raportat la prevederile art.129 alin.1 și art.136 alin.1 din OUG nr.57/2019 Cod 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus aprobării 
Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel că propunem spre analiză şi aprobare prezentul Raport şi 
proiectul de Hotărâre întocmit pentru Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Acord 
Unic(C.A.U.).

ARHITECT ȘEF DIRECȚIA JURIDIC, COMERCIAL
Anne Marie GACICHEVICI DIRECTOR EXECUTIV

Postumia CHESNOIU

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE DIRECȚIA PATRIMONIU 
DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV

Claudia URECHE Dumitru OPREA



ROMANIA
JUDETUL  TELEORMAN

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA
CONSILIUL  LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privește : aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru 
Acord Unic (C.A.U.)

Consiliul Local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședinţă ordinară, având in vedere:
ß Referatul de aprobare nr. INT 780 /13.12.2021 a  Primarului municipiului Alexandria;
ß Raportul comun de specialitate nr. INT 782   / 13.12.2021 al Direcției Arhitect Șef, Direcției Patrimoniu, 

Direcţiei Juridic-Comercial, Direcției Taxe și Impozite Locale;
ß Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;
ß Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
ß Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;
ß Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009, cu modificarile şi completările ulterioare;
ß Ordinul nr. 233/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismului și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
ß Prevederile art. 45 alin. (1^1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, actualizată prin Legea nr. 193 din 28 octombrie 2019;
ß Ordonanță de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
ß prevederile art. 240 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și 

completările ulterioare;
ß prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, prevederile, art.136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul

administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al 
României, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru Acord Unic, 
conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.2. Se aprobă anexele 1, 2, 3, 4 ce fac parte integrantă din Regulamentul de organizare și 
funcționare a Comisiei pentru Acord Unic.

Art.3. Prin  grija Secretarului General al Municipiului Alexandria,  prezenta hotărâre va  fi  transmisă 
Instituţiei Prefectului județului Teleorman, pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria şi 
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, societăţilor comerciale din subordinea Consiliului 
local al Municipiului Alexandria, pentru cunoaştere și punere în aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                           CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER,                                                                            SECRETAR GENERAL,
Silvia COBÂRLIE Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr 342 .din 17 DECEMBRIE 2021


