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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  545   

din  12.12.2019  
 

pentru modificarea HCL 414/28.08.2019 privind aprobarea componenţei Comisiei 

tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi a Regulamentului de 

funcţionare a comisiei  
 

Iniţiator: Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 587/15.11.2019 
 

 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 

12.12.2019; 

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 1351273/15.11.2019, al iniţiatorului - 

Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul de specialitate nr. 1351279/15.11.2019, al Instituţiei 

Arhitect Şef;              

Având în vedere avizul comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, lucrări 

publice, ecologie şi protecţie a mediului înconjurător; 

Având în vedere dispozițiile HCL 414/28.08.2019 privind aprobarea 

componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi a 

Regulamentului de funcţionare a comisiei;  

Având în vedere dispoziţiile art. 37, alin. (1^1), alin. (2), alin. (3) din Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile  art. 129, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. I – Litera a) din Subpunctul III al punctului 29 din Capitolul E. DISPOZIŢII 

FINALE al anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 414/28.08.2019 privind aprobarea 

componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi a 

Regulamentului de funcţionare a comisiei, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„a) În vederea aprobării documentațiilor de urbanism P.U.D. / P.U.Z. de către 

Consiliul Local al Municipiului Galaţi se vor depune 4 (patru) exemplare (3 exemplare 

pe suport hârtie + 1 exemplar în format digital) complete, conforme cu cerinţele din 

avizul C.T.A.T.U. (Aviz de urbanism). 

Documentațiile de urbanism P.U.D. / P.U.Z. ce vor fi înaintate la Consiliul Local, vor fi 

însoţite de:  

• Raportul informării și consultării publicului; 

• Aviz de urbanism (C.T.A.T.U.); 

• Certificat de urbanism în termen de valabilitate; 

• Dovada titlului asupra imobilului; 

• Extras de carte funciară de informare; 

• Aviz de oportunitate în cazul documentației P.U.Z. 

• Avizele, acordurile și alte cerinţe solicitate prin certificatul de urbanism. Avizele 

/ acordurile pentru situațiile prevăzute de Legea  nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare și de Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, cu modificările si completările ulterioare, solicitate 

prin certificatul de urbanism, vor fi prezentate de beneficiari doar la faza de 

autorizație de construire (autorizaţie de desființare, aviz Inspectoratul de Stat 

în Construcții, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, acord vecini, aviz 

salubritate sau orice alt  aviz / acord emis în baza  D.T.A.C. sau prevăzut la faza 

D.T.A.C.). Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. / P.U.Z. cu 

obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. 
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• Numărul poştal solicitat prin certificatul de urbanism este facultativ la faza 

documentație de urbanism, dacă nu este solicitat în mod expres prin avizul de 

urbanism (C.T.A.T.U.); 

• Alte avize / acorduri și studii de specialitate solicitate prin avizul de urbanism 

(C.T.A.T.U.);  

• Dovada achitării taxei R.U.R.  

• Opis documente și pagini numerotate.” 

Art. II – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

Art. III – Secretarul General al municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei  hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

 

 

Contrasemnează, 

Secretar General, 
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