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H O T Ă R Â R E 
cu privire la: constituirea Comisiei pentru acord unic în structura Arhitectului 

Șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt     
 

 
 
 
            Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 5087/20.05.2020 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt; 
- raportul nr. 5091/20.05.2020 al Arhitectului Șef al Județului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- avizul nr. 5352/26.05.2020 al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea 

Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice si Protecția Mediului, 
Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură; 

- avizul nr. 5422/27.05.2020 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, 
Activități Sportive și de Agrement; 

- avizul nr. 5437/27.05.2020 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- prevederile art. 45 alin. (11), (16), (17) și (114) din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 
93/22.04.2020 referitoare la stabilirea tipului de semnătură electronică 
aplicabilă pentru utilizarea de către persoane fizice sau juridice a serviciilor 
disponibile online prestate de Consiliul Județean Olt, 
 

      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 JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 
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Art.1. Se constituie Comisia pentru acord unic în structura Arhitectului Șef din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, în vederea obținerii, contra 
cost, în condițiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor și acordurilor necesare 
autorizării executării lucrărilor de construcții prin emiterea acordului unic, pe baza 
documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare, 
însoțită de documentațiile tehnice de avizare specifice, depuse în format 
electronic.  

Art.2. (1) Comisia pentru acord unic se compune din: 

   a)   specialiști provenind din structura Arhitectului Șef, care asigură și secretariatul 
comisiei;   
   b) reprezentanții delegați ai tuturor societăților care administrează și/sau 
furnizează utilitățile urbane-avizatori;   
   c) reprezentanții împuterniciți ai serviciilor descentralizate ale administrației 
publice centrale în domeniile prevenirii și stingerii incendiilor, apărării civile și 
protecției sănătății populației, prevăzute de lege;   
   d)   reprezentanții altor instituții emitente de avize și acorduri relevante, după caz. 

(2) Componența nominală a Comisiei pentru acord unic se stabilește prin 

dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Olt, în baza protocoalelor încheiate 

între Consiliul Județean Olt și emitenții de avize și acorduri. 

Art.3. Relațiile funcționale, atribuțiile, precum și asigurarea ritmicității 

funcționării Comisiei pentru acord unic se stabilesc prin regulamentul de organizare 

și funcționare al comisiei, care se aprobă prin dispoziție a Președintelui Consiliului 

Județean Olt, la propunerea Arhitectului Șef al Județului.  

Art.4. În vederea emiterii acordului unic prin intermediul Comisiei pentru acord 

unic, pentru emiterea autorizațiilor de construire, consiliul județean va stabili taxe în 

condițiile legii.  

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Arhitectului Șef al Județului, Serviciului 

urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt, 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, 28.05.2020 
Nr. 95 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi ,,pentru”.  


