
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea Constituirii Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare a Teritoriului, 

precum și a „Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Tehnice de 

Urbanism și Amenajare a Teritoriului” 
 

 În conformitate cu dispozițiile art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se prevede că: 

 

Art. 37 

(1) În scopul îmbunătățirii calității deciziei referitoare la dezvoltarea spațială durabilă, în 

coordonarea președinților consiliilor județene și a primarilor de municipii și orașe, 

respectiv a primarului general al municipiului București se constituie Comisia tehnică de 

amenajare a teritoriului și urbanism, ca organ consultativ cu atribuții de analiză, 

expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului 

arhitectului-șef. 

(2) Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism este formată din specialiști din 

domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului, secretariatul comisiei fiind asigurat de 

structura de specialitate din subordinea arhitectului-șef. 

(3) Componența nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și 

regulamentul de funcționare se aproba de consiliul județean, consiliul local municipal, 

orășenesc, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, la propunerea 

președintelui consiliului județean, a primarului, respectiv a primarului general al 

municipiului București, pe baza recomandărilor asociațiilor profesionale din domeniul 

amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor, instituțiilor de învățământ superior și 

ale arhitectului-șef. 

 Având în vedere dispozițiile legale, a fost elaborat  „Regulamentul de Organizare și 

Funcționare a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare a Teritoriului”. 

 Conform dispozițiilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune dezbaterii Consiliului Local al 

orașului Slănic Prahova. 

 

În scopul sus-menționat, prezentăm spre dezbatere proiectul de hotărâre anexat prezentei. 
 

 

 

PRIMAR AL ORAȘULUI SLĂNIC PRAHOVA, 

 

 

Remus MORARU 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAPORT 

privind aprobarea Constituirii Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare a Teritoriului, 

precum și a „Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Tehnice de 

Urbanism și Amenajare a Teritoriului” 

 

 În conformitate cu dispozițiile art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se prevede că: 

 

Art. 37 

(1) În scopul îmbunătățirii calității deciziei referitoare la dezvoltarea spațială durabilă, în 

coordonarea președinților consiliilor județene și a primarilor de municipii și orașe, 

respectiv a primarului general al municipiului București se constituie Comisia tehnică de 

amenajare a teritoriului și urbanism, ca organ consultativ cu atribuții de analiză, 

expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului 

arhitectului-șef. 

(2) Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism este formată din specialiști din 

domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului, secretariatul comisiei fiind asigurat de 

structura de specialitate din subordinea arhitectului-șef. 

(3) Componența nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și 

regulamentul de funcționare se aproba de consiliul județean, consiliul local municipal, 

orășenesc, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, la propunerea 

președintelui consiliului județean, a primarului, respectiv a primarului general al 

municipiului București, pe baza recomandărilor asociațiilor profesionale din domeniul 

amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor, instituțiilor de învățământ superior și 

ale arhitectului-șef. 

 Având în vedere dispozițiile legale, a fost elaborat  „Regulamentul de Organizare și 

Funcționare a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare a Teritoriului”. 

 Conform dispozițiilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune dezbaterii Consiliului Local al 

orașului Slănic Prahova.  

 

 

 

 

ARHITECT-ȘEF AL ORAȘULUI SLĂNIC PRAHOVA, 

 

 

urb. Andrei MARIN 


