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HOTĂRÂREA NR. 16 
Din 29 Ianuarie 2021 

privind actualizarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului 
şi de urbanism a oraşului Buftea şi a Regulamentului de funcţionare al acesteia 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Vaida Gheorghe-Alexandru, 

viceprimarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, 

Disciplina în Construcţii; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 37 /28.02.2019 privind aprobarea componenţei 

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a oraşului Buftea; 
• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină ; 
• ~vizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 

ln conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1 ), alin. (3) din Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi 
ale art. 129 alin. (1 ), alin. (2), alin. (14) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de 
Urgenţă.nr. 57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

ln temeiul prevederilor art. 139 alin. ( 1) şi ale art.196 alin. (1) lit. a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art, 1. - Începând cu data prezentei hotărâri se actualizează componenţa nominală 
a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism a oraşului Buftea, conform 
Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Se aprobă Regulamentul de funcţionare al Comisiei tehnice de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism a oraşului Buftea conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri, comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, serviciilor 
de speci9-Hţ;îte:, !~E!,mbrilor desemnaţi în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefect}Ai,tt;Judeţului .Ilfov. 
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ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 16/29.01 .2021 

COMPONENŢA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM 
A ORAŞULUI BUFTEA 

1. Tighean Claudiu, funcţionar public cu atribuţii de Arhitect şef în cadrul Serviciului 

UATDC 

2. PAIDIU MARCELA, arhitect 

3. MIŢIŞOR DORIN, arhitect 

4. BUBULETE DOINA MIHAELA, arhitect 

5. COSTEA COSTIN MARIUS, inginer 

6. DOBRE PAUL, arhitect 

7. TUDOR ALEXANDRA MIHAELA, urbanist 

Secretariatul comisiei va fi asigurat de Serviciul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, 

Disciplina în Construcţii. 

PREŞEpJNTE DE ŞEDINŢĂ, 

ROMAN{SC~t r ANTltl 
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ANGHEL21:IL - MIH. ELA 

I I/Îi ii ttt1Z 
✓z.-<v. 

I 1/ ,j 



ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 16/29.01 .2021 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI 

ŞI URBANISM A ORAŞULUI BUFTEA 

1. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism a oraşului Buftea 

este organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, care 

asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului- şef şi este înfiinţată în condiţiile 

Legii nr. 350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată. 

Art. 2. Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism a Oraşului Buftea 

este formată din specialişti din domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, iar 

secretariatul comisiei este asigurat de un reprezentant din cadrul Serviciului Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, Disciplina în Construcţii din aparatul de specialitate al Primarului 

oraşului Buftea. 

Art. 3. Componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism a oraşului Buftea şi Regulamentul de funcţionare se aprobă de Consiliul Local al 

oraşului Buftea. 

li. ATRIBUŢIILE COMISIEI 

Art. 4. Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism fundamentează 

din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorităţii locale, 

desemnată să emită avizul pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism, 

precum şi pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, conform competenţelor 

existente, stabilite prin reglementările în vigoare. 

Obiectul de activitate al Comisiei este de a analiza şi exprima puncte de vedere 

tehnice pentru: documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului pe raza teritoriului 

oraşului Buftea (Planuri Urbanistice Zonale, Planuri Urbanistice de Detaliu, Planuri 

Urbanistice Generale, cât şi regulamentele de urbanism aferente), studii de fundamentare 

ale documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism (circulaţie, protecţia 

mediului, istorice, zone protejate, etc.), alte studii de specialitate (zone de agrement, 

parcuri industriale, publicitate stradală, etc.), studii de prefezabilitate, studii de 

fezabilitate pentru lucrări de interes public. 



III. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI 

Art. 5. Activitatea Comisiei este sprijinită de un Secretariat tehnic asigurat de 

personalul din cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Disciplina în 

Construcţii. 

Art. 6. La şedinţele de analiză ale comisiei, pentru activităţi deosebite, pot fi invitaţi 

şi alţi specialişti, oameni de cultură, conducători de organizaţii, etc., implicaţi în domeniu. 

Art. 7. Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbansim a oraşului Buftea se 

întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea arhitectului şef din cadrul Primăriei 

oraşului Buftea. 

Art. 8. (1) Convocarea membrilor şi a invitaţilor se va face prin grija secretariatului 

tehnic. 

(2) Membrii comisiei sunt obligaţi să se prezinte la şedinţă în ziua şi la ora stabilită şi 

să semneze lista de prezenţă. 

(3) Şedinţele comisiei sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea 

membrilor în funcţie (majoritate simplă). 

Art. 9. (1) După analizarea în şedinţă a documentelor prezentate, se poate emite 

avizul arhitectului-şef care poate fi favorabil sau nefavorabil, sau se poate restitui lucrarea 

neavizată. 

(2) În avize se vor menţiona condiţiile impuse ca urmare a analizei în comisie, după 

caz. 

(3) În cazul restituirii documentaţiilor neavizate se vor consemna motivele 

respingerii. 

(4) Hotărârile comisiei se iau cu vot deschis. 

(5) Hotărârea comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi (majoritate 

simplă) şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

Art. 1 O (1) Lucrările şedinţei comisiei se consemnează în procesul-verbal înscris într

un Registru special, prin grija secretariatului tehnic. 

(2) Procesul - verbal se semnează de toţi membrii comisiei prezenţi la şedinţă. 

Art. 11. Secretariatul tehnic, va proceda după cum urmează: 

- înregistrarea documentaţiilor pe bază de cerere scrisă; 

- gruparea documentaţiilor pe categorii de obiecte şi genuri de probleme, importanţă şi 

prioritate; 

- coordonarea desfăşurării şedinţelor, redactarea şi transmiterea hotărârilor comisiei 

către persoanele interesate. 

Art. 12. Documentaţiile vor fi prezentate de elaboratorii acestora, iar, în cai::ud 

excepţionale acestea pot fi prezentate de beneficiar sau de secretariatul tehnic. 



Art.13. La şedinţele de avizare ale comisiei nu pot participa la luarea deciziei 

membrii care au calitatea de elaborator al documentaţiilor -proiectelor, supuse avizării. 

Art. 14. Conţinutul hotărârilor comisiei va fi consemnat într-un Registru special de 

şedinţă de către secretariatul tehnic. 

IV. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 15. Prezentul Regulament poate fi modificat prin Hotărâre a Consiliului Local, 

conform prevederilor legislative în vigoare. 

PREŞEDl~JEDf~EDINŢĂ, 
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