HOT ĂRÂREA NR. 261
CONSILIUL LOCAL SINAIA

JUDETUL PRAHOVA

ROMANIA

privind constituirea, componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei
Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Oraşului Sinaia
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 34816112.12.2018 întocmită de Oprea Vlad Gheorghe, Primarul
oraşului Sinaia;
- Raportul de specialitate nr.34818112.12.2018 al Serviciul Urbanism şi Cadastru prin care se
propune constituirea şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism a judeţului Prahova;
În conformitate cu :
- Prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.5011991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art.36,alin (5), lit.c) raportat la alin(2) lit.c) din Legea 215/2001 privind administraţia
publică locală.republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.115, alin.(1), lit.b), coroborat cu art.45, alin (2), lit.e) din Legea 215/2001
privind administraţia publică locală.republicată, cu modificările şi completări le ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. - Se constituie Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a oraşului
Sinaia în coordonarea Primarului oraş Sinaia ca organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare
tehnică şi consultanţă, care fundamentează din punct de vedere tehnic avizul arhitectului sef.
ART.2. - Se aprobă componenţa Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a
judeţului Prahova conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3 - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a oraşului Sinaia conform anexei nr.2, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
ART.4. - Serviciul urbanism şi cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.S. - Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Departamentului Juridic, Contencios
Administrativ şi Administraţie Publică, Instituţiei Prefectului Prahova ,Consiliului Judetean Prahova
şi Serviciului urbanism şi cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia
Sinaia, 17 decembrie 2018
PREŞEDINT

l ex. Prefect
l ex. Primar

1 ex. Servo Urbanism si cadastru
l ex. Consiliul judeţean Prahova
l ex. Se va afisa pe site-ul propriu

NEAZĂ,

Anexa Nr.lla
H.C.L. nr.261/2018

COMISIA TEHNICĂ DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
(C.T.A.T.U) SINAIA
Constituită conform prevederilor Legii 350/2001, art.37
Membri cu drept de vot:

5

Oprea Vlad Gheorghe
Bădăran Gheorghe
Banu Alina Elena
Gherasim Mihaiela
Arh.Văsii Diana Mihaela

6

Arh.Aluchi Andreea Ioana

7

Arh.Budescu Maria Luiza

-

Maria Marin
Voicu Ilie
Rotilă Cristina Ioana

1

2
3
4

Membri cu rol consultativ:
1
reprezentant
2

reprezentant

3

reprezentant

4
5
6

reprezentant
reprezentant
reprezentant

7
8
9

reprezentant
reprezentant
reprezentant

Primarul oraşului Sinaia
Viceprimar
Secretarul Primăriei oraşului Sinaia
Arhitect şef
Ordinul Arhitecţilor din România
(O.A.R.) Filiala Prahova
Ordinul Arhitecţilor din România
(O.A.R.) Filiala Prahova,membru RUR
Ordinul Arhitecţilor din România
(O.A.R.) Filiala Bucureşti,membru RUR
Inspector serviciul urbanism şi cadastru
Inspector serviciul urbanism şi cadastru
Inspector serviciul urbanism şi cadastru

Preşedinte
vicepreşedinte
membru
membru
membru
membru
membru
secretariat
secretariat
secretariat

Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Prahova
Agentia pentru Protecţia Mediului
Prahova

membru

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
Prahova
Direcţia de Sănătate Publică Prahova
S.C. Hidro Prahova S.A.
S.C. Electrica Distributie Muntenia
Nord S.A.
S.C. G.D.F. Suez -Distrigaz Sud
S.C. Romtelecom S.A.
Poliţia Staţiunii Sinaia- circulaţie rutieră

membru

membru

membru
membru
membru
membru
membru
membru

Anexa Nr. 2
la H.C.L.26112018

REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din
cadrul Primăriei oraşului Sinaia
(C.T.A.T.U)
1.
II.
III.
IV.

GENERALITĂŢI
ATRIBUŢIILE COMISIEI
MODUL DE ADOPTARE A DECIZIILOR ŞI FUNCŢIONAREA
DISPOZIŢII FINALE

COMISIEI

1. GENERALITĂŢI
Art. 1. În scopul îmbunătăţirii calităţii deciziei privind dezvoltarea spaţială durabilă, respectiv în
coordonarea primarului, se constituie Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, ca
organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, care fundamentează din
punct de vedere tehnic avizul arhitectului sef.
Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism la nivelul oraşului Sinaia este organizată în
conformitate cu OUG nr. 7/2011 care completează şi modifică Legea 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul şi funcţionează în baza Hotărârii Consiliului Local al oraşului Sinaia.
Art. 2. Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism are competenţe de avizare şi
consultanţă tehnică, iar în activitatea sa fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de
specialitate în emiterea avizului pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism, precum
si pentru studiile de fundamentare sau cercetari prealabile.
Art.3.Membrii comisiei sunt specialişti atestaţi în domeniul urbanismului, a arhitecturii, monumentelor
istorice şi arheologiei, precum şi din domeniul sociologiei, economiei, ingineri constructori, de reţele
edilitare, transport. Comisia este ajutată în activitatea sa de membrii cu rol consultativ, fără drept de
vot, reprezentanţi ai instituţiilor descentralizate ale statului cu competenţe de avizare în domeniul
urbanismului şi construcţiilor, ale serviciilor de utilităţi publice, societăţi comerciale ce deţin sau
administrează instalaţii şi reţele cât şi poliţia rutieră.
Art. 4.Secretariatul comisiei este asigurat de către structura aflată în subordinea arhitectului şef, prin
nominalizare în lista cu componenţa comisiei, rară drept de vot.
II. ATRIBUŢIILE COMISIEI
Art. 5.Comisia analizează tehnic şi emite avize favorabile, nefavorabile sau cu condiţii şi exprimă
puncte de vedere pentru următoarele categorii de lucrări:
a. - documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului pe raza UAT Sinaia,
respectiv planuri urbanistice de detaliu (PUD);
b. - studii de oportunitate în vederea emiterii Avizului de Oportunitate pentru
modificarea prevederilor documentaţii lor de urbanism aprobate, conform prevederilor Legii 350/2001
cu modificările şi completări le ulterioare;
c. - alte documentaţii, studii de fundamentare pentru documentaţii de urbanism,
alte studii si planuri de dezvoltare durabila (planuri de mobilitate durabilă, studii de circulaţie, de
mobilare urbană pentru comerţ stradal, publicitate, etc.)
d. - alte documentaţii la solicitarea Consiliului Local, primarului sau
Arhitectului Şef, pentru zone insuficient reglementate prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea
teritoriului.

Art. 6. Lucrările care obţin avizul favorabil al comisiei, vizate spre neschimbare, se supun deliberării
Consiliului Local al oraşului Sinaia.
III. MODUL DE ADOPTARE A DECIZIILOR ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI
Art. 7. (1) Comisia tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism se întruneste ori de câte ori este
nevoie, la convocarea Preşedintelui acesteia.
(2) Comisia va fi convocată de catre secretariatul comisiei cu cel puţin S zile calendaristice înaintea
datei de întrunire, prin fax sau e-mail.
(3) Lista lucrărilor va fi semnată de Primarul oraşului Sinaia şi Arhitectul Şef şi va fi comunicată
membrilor comisiei odată cu convocarea şedinţei. Lista va fi afişată pe site-ul primăriei spre consultare
publica. Observaţiile se vor primi doar în scris, până la data şedinţei, prin registratura primăriei şi vor
fi adresate comisiei.
(4) Lucrările ce urmează a fi supuse analizei comisiei vor fi afişate pe site-ul primăriei, în funcţie de
capacitatea tehnică de care se dispune şi de importanţa pentru cetăţeni a lucrărilor respective.
Art. 8. (1) Comisia va fi reprezentată în şedinţă de membrii desemnaţi cu drept de vot în domeniul de
specialitate propriu.
(2) Şedinţele sunt legal constituite dacă sunt prezenţi minim 2/3 din membrii comisiei cu drept de vot
si ~+ 1 din membrii comisiei cu rol consultativ.
(3) Membrii comisiei sunt obligaţi să se prezinte la şedinţă în ziua şi la ora stabilită de către
Preşedintele comisiei şi să semneze lista de prezenţa, prin grija secretariatului comisiei,
Se consideră motivată orice absenţă datorată în interesul serviciului, a cauzelor de boală sau concediile
de odihnă. În aceste situaţii drepturile membrilor respectivi vor fi preluate de persoanele desemnate în domeniul de specialitate propriu.
Art. 9. (1) Susţinerea lucrărilor se va realiza în mod obligatoriu de către şeful de proiect. În situaţia în
care, din motive obiective, şeful de proiect nu poate participa la avizare, susţinerea lucrării se va
realiza de către un alt proiectant împuternicit de către şeful de proiect.
(2) La şedinţe pot participa şi alte personae interesate. Acestea pot lua cuvântul doar cu
aprobarea prin votul majorităţii membrilor comisiei.
(3)La şedinţele de avizare nu pot participa la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor,
proiectant general, co-autor, coordonator al documentaţiilor, proiectelor, studiilor, supuse avizării. Prin
aceasta se întelege orice membru care are calitatea de proiectant.
Art. 10. (1) În şedinţă se pot prezenta numai documentaţii complete. Acestea vor avea toate
piesele scrise şi desenate stabilite prin lege, acte normative, decizii anterioare ale comisiei, precum şi
toate avizele obţinute, cu prevederi obligatoriu introduse în documentatie. Documentaţia tehnică va fi
întocmită, semnată şi ştampilată conform legii.
Art. 11. Membrii cu rol consultativ nu participă la luarea deciziei finale, dar opiniile separate
(divergenţe) ale acestora vor fi consemnate în avizul ce se va emite. Aceştia îşi vor exprima punctele
de vedere, numai dacă sfera activităţii proprii are tangenţă cu lucrarea prezentată. Membrii comisiei cu
rol consultativ sunt reprezentanţi ai instituţiilor teritoriale implicate în procesul de avizare a
documentaţiilor tehnice de amenajarea teritoriului sau de urbanism. Aceştia emit după caz, avize
proprii de specialitate pentru lucrările supuse dezbaterii în comisie şi au obligaţia de a transmite în
scris punctele de vedere cu privire la lucrările din listă, până la data şedinţei, inclusiv.
Art.l2.(1) Şedinţele Comisiei vor fi consemnate prin procesul verbal de către secretariatul acesteia
într-un registru special, în care membrii prezenţi vor contrasemna procesul verbal de şedinţă.
(2) Deciziile / avizele care nu pot concretiza un singur punct de vedere, se vor întocmi cu consemnarea
tuturor opiniilor şi numele persoanei.
(3) După analizarea în şedinţă a documentaţiilor prezentate, comisia emite avizul favorabil, avizul
condiţionat sau respinge lucrarea prin vot deschis; comisia exprimă totodată puncte de vedere
referitoare la tematica art.S.

(4) Secretariatul va menţiona în procesul verbal de şedinţă opţiunea fiecărui membru cu drept de vot
care va nota "pentru", "împotrivă" sau "abţinere" şi va semna.
(5) Hotărâre a comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi şi se consemnează în procesul
verbal al şedinţei.
(6) Avizul Unic va fi redactat în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data şedinţei comisiei, de către
secretariatul acesteia, şi se va înainta spre semnare Preşedintelui Comisiei şi Arhitectului Şef.
Art. 13. Comisia poate aviza documentaţia susţinută, cu condiţii. În acest caz se va stabili un termen de
maxim o lună pentru completare. Dacă în termenul prevăzut documentaţiile nu se completează sau nu
îndeplinesc toate condiţiile, Avizul Unic sau punctul de vedere nu se emit, documentaţiile urmând a se
prezenta din nou, într-o şedinţă ulterioară.
Art. 14. Secretariatul are următoarele atribuţii:
a. primeşte şi analizează componenţa documentaţiilor;
b. întocmeşte adrese de notificare/restituire pentru documentaţiile incomplete sau întocmite
necorespunzator;
c. întocmeşte lista cu lucrările propuse pentru avizare;
d. convoacă membrii comisiei şi invitaţii;
e. ţine evidenţa listelor de prezenţă a membrilor comisiei corespunzător sesiunii de lucrări a
COmISieI;

f.

pregateşte suportul informatic pentru prezentarea lucrărilor în comisie şi asigură logistica
necesara (laptop, retroproiector, etc);
g. completează procesele verbale ale şedinţei în registrul special pentru şedinţele CTATU;
h. întocmeşte notificările pentru completarea documentaţiilor cu condiţiile impuse de comisie;
1.
întocmeste avizele, punctele de vedere, adresele de restituire, după caz, şi asigură transmiterea
acestora către cei interesaţi;
J. ţine la zi registrul cu Avize Unice emise;
k. asigură evidenţa şi arhivarea documentaţiilor supuse analizei comisiei.
1. transmite către structura de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Prahova informaţii cu privire la documentatiile de urbanism avizate de CT ATU Sinaia şi aprobate prin
HCL Sinaia în termen de 15 zile de la data aprobării; lista centralizată se redactează în format Excel,
font Calibri 12, se semnează şi ştampilează .
Art. 15.Conţinutul dosarelor pentru solicitarea Avizului / Punctului de vedere al Comisiei Tehnice de
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a oraşului Sinaia:
a. Cerere pentru emiterea avizului, întocmită, semnată şi ştampilată după caz, de către solicitant;
b. Documentaţia tehnică întocmita conform legii, împreuna cu copia certificatului de urbanism şi
a avizelor obţinute - în format analogic şi în format electronic; documentaţiile de urbanism
PUD vor fi prezentate în suport dwg.
c. Dovada achitării taxei pentru documentaţiile întocmite de membrii RUR;
d. Studiul geotehnic, după caz;
e. Ridicare topografică şi Plan de situatie pe ridicare topografică, vizat OCPI Prahova;
f. Act de proprietate imobil, extras carte funciară actualizat la zi ,dupa caz;
g. Dovada privind consultarea populaţiei - pentru PUD-uri şi investitii cu impact asupra mediului
h. Dovada achitării taxei pentru emitere aviz în contul Primăriei oraşului Sinaia.
1.
Dovada achitării taxei pentru aprobare documentaţie PUD conform HCL Sinaia în contul
Primăriei oraşului Sinaia.
IV. DISPOZIŢII FINALE
Art. 16. Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea Arhitectului Şef al oraşului Sinaia,
prin Hotărâre a Consiliului Local, în funcţie de legislaţia în vigoare la data modificării acesteia.

-

Ordinulului
233/2016 -norme metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţii lor de urbanism,- Anexa 1(8)
Art. 18. Formularul FI - Aviz de Oportunitate se regăseşte în prevederile Ordinulului 233/2016norme metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de
elaborare şi actualizare a documentaţii lor de urbanism -Anexa 1(1)
Art.19. Formularul F4 - Cerere pentru emiterea Avizului de Oportunitate se regăseşte în
prevederile
Ordinul ului 233/2016 -norme metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanismAnexa 1(4)
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