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HOTĂRÂRE
- PROIECT 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;
- 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:
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.
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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.

INIŢIATOR,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
Marius OPRESCU

AVIZAT,
Secretar General al Județului
Marinela Elena ILIE
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
ARHITECT ȘEF
Nr. 5091/20.05.2020

AVIZAT,
VICEPREŞEDINTE
Virgil DELUREANU

RAPORT
la Proiectul de Hotărâre cu privire la: constituirea Comisiei pentru acord
unic în structura Arhitectului Șef din aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Olt

În conformitate cu prevederile art. 45 alin.(11) din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, autoritățile administrației publice de la nivel județean au
obligaţia de a organiza în cadrul structurilor de specialitate Comisia pentru
acord unic, în vederea obţinerii, contra cost, în condiţiile legii, la cererea
solicitantului, a avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor
de construcţii prin emiterea acordului unic, pe baza documentaţiei pentru
autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare, însoţită de
documentaţiile tehnice de avizare specifice, depuse în format electronic.
Potrivit dispozițiilor art. 45 alin. (13) și (15) din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, obţinerea avizelor şi acordurilor se poate realiza fie
direct de către solicitant sau împuterniciţii acestora, anterior depunerii
documentaţiei tehnice pentru autorizarea construcţiei, fie prin intermediul
Comisiei pentru acord unic, la cererea solicitantului, potrivit alin. (11).
Documentațiile depuse în format electronic vor fi semnate cu semnătură
electronică calificată sau avansată, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 şi
12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de
încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a
Directivei 1999/93/CE, de către toţi specialiştii prevăzuţi de lege, corespunzător
dreptului de practică profesională dobândit de aceştia, documentul având
aceeaşi valoare juridică cu cele din format scriptic.
Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 93/22.04.2020
referitoare la stabilirea tipul de semnătură electronică aplicabilă pentru
utilizarea de către persoane fizice sau juridice a serviciilor online prestate de
Consiliul Județean Olt, a fost stabilită semnătura electronică calificată pentru
servicii de urbanism.
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Conform prevederilor alin.(17) al art. 45 din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, Comisia pentru acord unic se compune din:
a) specialişti provenind din structura proprie a aparatului administraţiei publice
locale, care asigură şi secretariatul comisiei;
b) reprezentanţii delegaţi ai tuturor societăţilor care administrează şi/sau
furnizează utilităţile urbane-avizatori;
c) reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor descentralizate ale administraţiei
publice centrale în domeniile prevenirii şi stingerii incendiilor, apărării civile şi
protecţiei sănătăţii populaţiei, prevăzute de lege;
d) reprezentanţii altor instituţii emitente de avize şi acorduri relevante, după
caz.
Componența nominală a Comisiei pentru acord unic se va stabili în baza
protocoalelor încheiate între Consiliul Județean Olt și emitenții de avize și
acorduri.
La art. 45 alin. (16), (19) și (114) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, se prevede că relaţiile funcţionale, atribuţiile, precum şi asigurarea
ritmicităţii funcţionării Comisiei pentru acord unic se stabilesc prin regulamentul
de organizare şi funcţionare al comisiei, care se aprobă prin dispoziţie a
preşedintelui consiliului judeţean, la propunerea Arhitectului Șef al Județului.
Comisia pentru acord unic are caracter permanent şi îşi desfăşoară
activitatea de regulă prin procedură scrisă electronică, prin intermediul
punctului unic de contact http://www.edirect.e-guvernare.ro/ şi, în situaţiile în
care se impune, prin reuniuni de lucru la sediul primăriei/consiliului judeţean.
Comisia pentru acord unic se întruneşte ori de câte ori este nevoie pentru
emiterea acordurilor unice, cu respectarea termenelor legale.
În vederea emiterii acordului unic prin intermediul Comisiei pentru acord
unic, pentru emiterea autorizaţiilor de construire, consiliile judeţene şi locale vor
stabili taxe în condiţiile legii.
Având în vedere prevederile legale mai sus invocate, prin proiectul de
hotărâre se propun următoarele:
- constituirea Comisiei 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;
- 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;
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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;
- 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;
- stabilirea relațiilor funcționale, atribuțiilor, precum și asigurarea ritmicității
funcționării Comisiei pentru acord unic prin regulamentul de organizare și
funcționare al comisiei, care se aprobă prin dispoziție a Președintelui Consiliului
Județean Olt, la propunerea Arhitectului Șef al Județului;
- stabilirea de taxe în condițiile legii de către consiliul județean, în vederea
emiterii acordului unic prin intermediul Comisiei pentru acord unic pentru
emiterea autorizațiilor de construire.
Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în
vigoare, motiv pentru care propunem aprobarea acestuia în forma în care a fost
prezentat.
ARHITECT ŞEF
Ovidiu - Marian DAVIDESCU

Şef Serviciu juridic-contencios
Ana-Venera Ştefanescu

Șef Serviciu urbanism,
amenajarea teritoriului și
disciplina în construcții
Mihaela DRĂGĂNESCU

MD/MD(2 ex)

3

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de Hotărâre cu privire la: constituirea Comisiei pentru acord
unic în structura Arhitectului Șef din aparatul de specialitate al
Consiliului Județean Olt

În vederea simplificării procedurilor administrative și a creșterii
operativității în procesul autorizării executării lucrărilor de construcții, precum
și în vederea respectării termenelor legale de emitere a autorizațiilor de
construire, în art. 45 alin.(11) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, este prevăzută obligația autoritățile administrației publice de la
nivel județean de a organiza Comisia pentru acord unic în cadrul structurilor
de specialitate, pentru obținerea, 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.
Potrivit dispozițiilor art. 45 alin. (15) din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, documentațiile depuse în format electronic vor fi
semnate cu semnătură electronică calificată sau avansată, definite potrivit
prevederilor art. 3 pct. 11 și 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al
Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea
electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața
internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, de către toți specialiștii
prevăzuți de lege, corespunzător dreptului de practică profesională dobândit
de aceștia, documentul având aceeași valoare juridică cu cele din format
scriptic.
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Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 93/22.04.2020
referitoare la stabilirea tipul de semnătură electronică aplicabilă pentru
utilizarea de către persoane fizice sau juridice a serviciilor online prestate de
Consiliul Județean Olt, a fost stabilită semnătura electronică calificată pentru
servicii de urbanism.
Conform prevederilor alin.(17) al art. 45 din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, Comisia pentru acord unic se compune din:
a) specialiști provenind din structura proprie a aparatului administrației
publice locale, 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.
Componența nominală a Comisiei pentru acord unic se va stabili în
baza protocoalelor încheiate între Consiliul Județean Olt și emitenții de avize
și acorduri.
La art. 45 alin. (16), (19) și (114) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, se prevede că relaţiile funcţionale, atribuţiile, precum şi asigurarea
ritmicităţii funcţionării Comisiei pentru acord unic se stabilesc prin
regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei, care se aprobă prin
dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean, la propunerea Arhitectului Șef
al Județului.
Comisia pentru acord unic are caracter permanent şi îşi desfăşoară
activitatea de regulă prin procedură scrisă electronică, prin intermediul
punctului unic de contact http://www.edirect.e-guvernare.ro/ şi, în situaţiile în
care se impune, prin reuniuni de lucru la sediul primăriei/consiliului judeţean.
Comisia pentru acord unic se întruneşte ori de câte ori este nevoie pentru
emiterea acordurilor unice, cu respectarea termenelor legale.
În vederea emiterii acordului unic prin intermediul Comisiei pentru acord
unic, pentru emiterea autorizaţiilor de construire, consiliile judeţene şi locale
vor stabili taxe în condiţiile legii.
Având în vedere prevederile legale mai sus invocate, prin proiectul de
hotărâre se propun următoarele:
- constituirea Comisiei 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
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emiterea acordului unic, pe baza documentației pentru autorizarea executării
lucrărilor de construire/desființare, însoțită de documentațiile tehnice de
avizare specifice, depuse în format electronic;
- 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;
- 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;
- stabilirea relațiilor funcționale, atribuțiilor, precum și asigurarea
ritmicității funcționării Comisiei pentru acord unic prin regulamentul de
organizare și funcționare al comisiei, care se aprobă prin dispoziție a
Președintelui Consiliului Județean Olt, la propunerea Arhitectului Șef al
Județului;
- stabilirea de taxe în condițiile legii de către consiliul județean, în
vederea emiterii acordului unic prin intermediul Comisiei pentru acord unic
pentru emiterea autorizațiilor de construire.
Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în
vigoare, motiv pentru care propun aprobarea acestuia în forma în care a fost
prezentat.

INIȚIATOR
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
Marius OPRESCU

MD/MD(2 ex)
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