
                                                               

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT  DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean  Ilfov  nr. 60/2008  privind 
reactualizarea  componenţei   Comisiei  Tehnice  de  Amenajare  şi de Urbanism 

a  Judeţului  Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 
Ilfov, înregistrată cu nr.______din_____2011;

- Raportul de   specialitate al Direcţiei  Urbanism  şi Amenajarea  Teritoriului 
înregistrat cu nr._____din_____2011;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de   organizare   şi  dezvoltare   urbanistică, 
lucrări  publice, arhitectură  şi  administrarea  domeniului  public  şi privat  al 
judeţului;

- Raportul   de  avizare   al   Comisia    de   administraţie   publică,  juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor  şi libertăţilor  cetăţeneşti;

-   În  conformitate  cu  prevederile  art. 21,  22 (1) şi 37 din  Legea nr. 350/2001 
privind  amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată  şi completată;

          În temeiul  art. 91 alin 1 lit.  b  şi  lit. f  alin. 3  lit. d şi e din Legea nr.215/2001 
a administraţiei  publice  locale,  republicată, modificată şi completată.   
   

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1   Anexa  la  Hotărârea  nr. 60/2008  se modifică  conform Anexei 1  ce face 
parte integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art. 2  Hotărârile  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  2/2008 şi 60/2008 se modifică 
corespunzător.



Art. 3  Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov va aduce  la îndeplinire  prevederile 
prezentei  hotărâri   prin    Direcţia  Juridică  şi   Administraţie   Publică  şi  Direcţia 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

PREŞEDINTE,

                                            CRISTACHE   RĂDULESCU 

                                                                        Avizează,                            
SECRETAR AL JUDEŢULUI

                                                                             Monica Trandafir

Nr. _______
Din _______________ 2011
                                              



                          COMPONENŢA  COMISIEI  TEHNICE  DE 

AMENAJARE  A TERITORIULUI  ŞI DE URBANISM  A JUDEŢULUI 
ILFOV 

1. Preşedinte Cristache  Rădulescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov 

2. Secretar -  Mihaela  Nedelcu -  Arhitectul  şef al judeţului

    Membrii:

     3.  Manicea Cristina – vicepreşedinte  al   Consiliului Judeţean Ilfov 

     4. Anghel  Petre –  preşedintele  Comisiei  de organizare  şi dezvoltarea 

urbanistică, lucrări  publice, arhitectură  şi administrarea  domeniului  public  şi privat 

al Consiliului  Judeţean  Ilfov.

     5. Anghelescu Vasile – secretarul Comisiei  de organizare  şi dezvoltarea 

urbanistică, lucrări  publice, arhitectură  şi administrarea  domeniului  public  şi privat 

al Consiliului  Judeţean  Ilfov.

    6. Enache Lucian- consilier judeţean

    7. Pistol Ştefan Gheorghe- consilier judeţean

    8. arh. Vlad Cavarnali –Sef  Biroul  Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului  

    9.  Gabriel  Constantin -  Director  executiv  Direcţia  Lucrări  Publice

    10. arh. Alexandru  Antal – reprezentant  M.D.R.T - Direcţia  Generală  de 

Dezvoltare  Teritorială  

    11. arh. Jipescu  Grigore  Doru - reprezentant M.D.R.T – Direcţia  Control 

Verificare şi   Monitorizare   Turistică  

  



        

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr _____ din ___________ 2011

EXPUNERE DE MOTIVE

       Prin  Hotărârea  Consiliului   Judeţean Ilfov  nr. 2/2008    s-a    constituit 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, în  conformitate  cu prevederile  Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată  şi completată.

      Potrivit   prevederilor   art. 37 alin  (1^1)   din  Legea  sus  menţionată  ,, 

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.’’

      În conformitate  cu  art 34  alin. 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.’’

       Hotărârea  sus  menţionată  a  fost  reactualizată   prin  Hotărârea Consiliului 

Judeţean Ilfov  nr.   60/2008.

       Ţinând   cont  de  faptul  că de la  aprobarea   acesteia şi până  în prezent au 

survenit o serie  de modificări  în componenţa  Consiliului Judeţean Ilfov, s-a iniţiat 

prezentul proiect  de hotarăre  pe care-l propunem spre aprobare   Consiliului 

Judeţean Ilfov.

                                              PREŞEDINTE,
                                      
                                           Cristache  Rădulescu 

VICEPREŞEDINTE                                                  VICEPREŞEDINTE
 
   Gheorghe Roman                                        Cristina  Manicea  



                                                        

    ROMÂNIA
     JUDEŢUL ILFOV

     CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr _____ din ___________ 2011

                                                                 RAPORT
        În  conformitate   cu prevederile   Legii  nr.  350/2001 privind  amenajarea 

teritoriului  şi urbanismul,  modificată   şi  completată,   prin  Hotărârea  Consiliului 

Judeţean  Ilfov   nr.  2/2008     s-a     constituit  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.

        Conform  art 37 alin 3   din Legea  sus menţionată ,,Componenta 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.’’

      Potrivit   prevederilor   art. 37 alin  (1^1)   din  Legea  sus  menţionată  ,, 

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.’’

        În conformitate  cu  art 34  alin. 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.’’

      

 



       

    

     Hotărârea   sus  menţionată  a  fost  reactualizată   prin  Hotărârea Consiliului 

Judeţean Ilfov  nr.   60/2008.

      Ţinând   cont  de  faptul  că de la  aprobarea   acesteia şi până  în prezent au 

survenit  o  serie   de  modificări   în  componenţa   Consiliului  Judeţean  Ilfov, s-a 

întocmit proiect   de hotarăre  alăturat   pe care  îl   supunem  spre  dezbatere  şi 

adoptare   Consiliului Judeţean Ilfov.

  DIRECŢIA URBANISM ŞI                                       DIRECŢIA  JURIDICĂ  ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI                                ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

  
Arhitect şef                                                                             Director executiv, 

Mihaela  Nedelcu                                                                           Irina Suliman

                                                        SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS
                                                           AVIZARE  LEGALITATE  ACTE

                                                                                    
                                                                                  Şef serviciu,

                                                                                  Adela Ralea
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