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HOTĂRÂRE  
pentru completarea Regulamentului de Organizare și funcționare a Comisiei 

Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012 

     
 
 
       Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.4106/23.04.2020 al Președintelui Consiliului 
Județean Olt; 

- Raportul nr.4110/23.04.2020 al Arhitectului Șef al județului; 
  - Avizul nr.4300/29.04.2020 al Comisiei pentru  Organizare şi Dezvoltare 
Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie şi Protecţia Mediului, 
Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură; 
- Avizul nr.4303/29.04.2020 al Comisiei pentru Administrație Publică, 

Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu 
Cetățenii; 

- prevederile art.50 și art.51 alin.(1) din Anexa nr.1 ”MĂSURI de primă 
urgență cu aplicabilitate directă” din Decretul Președintelui României nr.195 din 16 
martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;  

- prevederile art.83 și art.84 alin.(1) din Anexa nr.1”MĂSURI de primă 
urgență cu aplicabilitate directă” din Decretul Președintelui României nr.240/2020 
privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;  

- prevederile art.7 alin (2), art.9 alin.(1) și art.26 alin.(2) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de urgență, cu modificările 
și completările ulterioare; 

-adresa Instituției Prefectului - Județul Olt nr.20291/24.03.2020, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 3221/25.03.2020, prin care ne 
înaintează Radiograma Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației nr. 46408/23.03.2020 privind măsuri necesare pentru 
împiedicarea răspândirii coronavirusului SARS-COV2, respectiv desfășurarea 
ședințelor CL/CJ prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare; 

-prevederile art.37 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului 
și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. 
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        În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.f), art.182  alin.(1) și alin. (4)  
coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din  Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 
 
 

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

   
        Art.I. La articolul 5 din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012, după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alineatul (11) care va avea următorul cuprins: 
 ,,(11) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum 
epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de 
terorism, și alte situații care fac imposibilă prezența membrilor comisiei la locul 
desfășurării ședințelor, ședințele se desfășoară prin mijloace electronice (e-
mail, fax, platformă electronică online, tele sau video conferință).”  

Art.II. Procedura de desfășurare a ședințelor Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului și Urbanism în condițiile prevăzute la art.I este 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Arhitectului șef al județului, 
Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Disciplina în Construcții, 
membrilor Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și 
membrilor secretariatului comisiei tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire, 
Președintelui Consiliului Județean Olt  și Instituției Prefectului-Județul Olt. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
                                              Marius OPRESCU 

                         
               
                       

                CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        
                                                                          Secretar General al Județului                     

                                                                                   Marinela – Elena ILIE 
 

SLATINA, 30.04.2020  
 Nr.82 

        MD/2ex 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 de voturi “pentru”. 



                                         Anexa la 
 Hotărârea Consiliului Județean Olt 

                                               nr.82/30.04.2020 

 
 

 
PROCEDURĂ  

privind desfășurarea ședințelor  Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului și Urbanism în situații excepționale, constatate de 

autoritățile abilitate 

 
 
 
 

În situații excepționale, constatate de către autorități abilitate 
precum epidemiile, pandemiile, calamități naturale, fenomene extreme, 
stare de urgență instituită prin Decret Prezidențial etc., care fac 
imposibilă prezența consilierilor județeni la locul desfășurării ședințelor 
consiliului județean, ședințele Consiliului Județean Olt și/sau ședințele 
comisiilor de specialitate se vor desfășura prin mijloace electronice, după 
cum urmează: 

1. Solicitările de avizare însoțite de documentațiile aferente  

vor  fi transmise prin utilizarea mijloacelor electronice de 

comunicare  la adresele de e-mail : cjolt@cjolt.ro ; 

urbanism@cjolt.ro. Ulterior, documentația va fi transmisă și prin 

poștă/curier (cu confirmare de primire) la registratura Consiliului 

Județean Olt, B-dul A.I.Cuza nr.14, municipiul Slatina cu 

respectarea conținutului cadru al documentațiilor în formă letrică. 

    2. Verificarea concordanței între conținutul formelor electronice 

și letrice ale documentației se va face de către secretariatul tehnic 

al Comisiei. 

   3. Taxa pentru avizul Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea 

teritoriului, stabilită prin HCJ Olt, va fi plătită în contul -ÎN CONTUL 

RO79TREZ50621160203XXXXX , CF. 4394706  TREZORERIA SLATINA- 

JUDEŢUL OLT, atât direct la caseria CJ Olt, cât și prin mijloace 

electronice. În vederea efectuatii plății prin mijloace electronice,  se 

va lua legătura cu Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și 

Disciplina în Construcții în vederea stabilirii cuantumului taxei. 

Telefon : 0249/431080 int.138. 



 4. Secretariatul tehnic al Comisiei își va desfășura activitatea 

conform atribuțiilor stabilite la art 6. din Regulamentul de 

organizare și funcționare a ședințelor  Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului și Urbanism, aprobat prin HCJ 

nr.42/29.03.2012, cu următoarele completări : 

4.1. Corespondența cu solicitanul se va efectua prin mijloace 

electronice stabilite de comun acord .  

4.2. Secretariatul tehnic va transmite pe e-mail tuturor membrilor 

Comisiei  cât și persoanelor interesate, documentația primită în 

format electronic, în vederea studierii în prealabil și stabilirii unui 

punct de vedere ce va fi înscris în Fișa de avizare. Fișa propunerii de 

avizare transmisă în format letric cu semnătură olografă are valoare 

de vot.  

4.3. Membrii Comisiei cu drept de vot vor transmite  secretariatului 

comisiei -Fișa de avizare, până la data stabilită pentru ședință, cel 

târziu cu o oră înainte data stabilită în convocator, prin mijloace 

electronice, cu prioritate prin  e-mail la adresa urbanism@cjolt.ro 

cât și letric semnate olograf. 

4.4. Forma letrică a fișei, semnată olograf, poate fi transmisă și 

ulterior, cu luarea măsurilor de siguranță astfel încât acestea să fie 

primite până la data și ora susținerii ședinței. 

4.5. La data și ora stabilită în covocator pentru susținerea ședinței, 

secretariatul tehnic împreună cu arhitectul șef al județului se 

întrunesc, iar pe baza votului exprimat de membrii Comisiei cu 

drept de vot în Fișa propunerii de avizare, completează Fișa de vot și 

redactează avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și 

urbanism( în 2 ex.) ce va fi înaintat semnatarilor. 

5. Netransmiterea fișelor de avizare în format letric, semnate 

olograf, se consideră absență de la ședință. 



6. Un exemplar al avizului Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului și urbanism va fi transmis solicitantului prin poștă/curier 

cu confirmare de primire. La solicitarea acestuia avizul va fi scanat și 

transmis prin mijloace electronice. 

7. Modelele Fișei propunerii de avizare și Fișei de vot sunt anexate 

la prezenta. 

 
 

 

        

                                                                                 ARHITECT ŞEF, 
                                 Ovidiu - Marian DAVIDESCU   
 
   
 

        
 
 

            Șef serviciu urbanism, 
amenajarea teritoriului și  
Disciplina în construcții, 
Mihaela DRĂGĂNESCU 

 
 
 
 
 
 

MD/MD(2 ex) 

 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


