
R O M Â N I A 

         JUDEȚUL HUNEDOARA     Proiect 11/2021 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  

          S I M E R I A    

      

       

H O T Ă R Â R E A    NR.   /2021 

privind aprobarea componenței Comisiei Tehnicede Amenajarea Teritoriului 

 și Urbanism a Orașului Simeria și a Regulamentului de organizare și funcționare al 

acesteia 

 

 Consiliul local al orașuluiSimeria, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară în data 

de ___________; 

 Examinând Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1.996 din data de 10.02.2021 ,prin 

care  PrimarulorașuluiSimeriapropuneaprobareacomponențeiComisieiTehnicede 

AmenajareaTeritoriuluișiUrbanism a OrașuluiSimeriași a Regulamentului de 

organizareșifuncționare al acesteia; 

 Ținândcont de modificărileinterveniteîn structura administrațieipublice locale a 

OrașuluiSimeria; 

 Înbazaadreselorînregistrate la PrimăriaOrașuluiSimeriasub nr. ___, ca răspuns la 

solicitările adresate de către autoritățile administrației publice locale instituțiilor 

dindomeniulrețeleloredilitareșiarhitecturii, 

învedereadesemnăriireprezentanțiloracestoraîncadrulComisieiTehnice de 

AmenajareaTeritoriuluișiUrbanism a OrașuluiSimeria ; 

Luândînconsiderare H.C.L. 65/2016 privindaprobareacomponențeiComisieiTehnice de 

AmenajareaTeritoriuluișiUrbanismaOrașuluiSimeria; 

 În temeiul dispozițiilor cuprinse în art.37 din Legea nr.350/2001, privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,ale art.7 din Legea 

nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, precum și ale 

art.129, alin.2, lit,,d” și alin.7, lit.,,j'' și lit. ,,k” și ale art.139 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind  

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

     H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 Art.1– Se aprobăcomponențaComisieiTehnice de AmenajareaTeritoriuluișiUrbanism a 

OrașuluiSimeria, conformanexeinr.1 care face parte integrantădinprezentahotărâre. 

 Art.2– Se aprobăRegulamentul de organizareșifuncționare al ComisieiTehnice de 

AmenajareaTeritoriuluișiUrbanism a OrașuluiSimeria, conformanexeinr.2, care face parte 

integrantădinprezentahotărâre. 

Art.3 – La data intrăriiînvigoare a prezenteihotărâri, se abrogă H.C.L. 

nr.65/2016privindaprobareacomponențeiComisieiTehnice de AmenajareaTeritoriuluișiUrbanism 

a OrașuluiSimeria 

Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezenteihotărâri se însărcineazăServiciulUrbanism, 

AmenajareaTeritoriului. 



Art.5 - Prezentahotărârepoate fi atacatăconformproceduriișitermenelorprevăzute de 

Legeacontenciosuluiadministrativ nr.554/2004, cumodificărileșicompletărileulterioare, la 

Tribunalul Hunedoara, SecțiaContenciosAdministrativ. 

 Art.6 - Prezentahotărârese aduce la cunoștințăpublicăprinafișareșise 

comunicăPrimaruluiOrașuluiSimeria, ServiciuluiUrbanism, 

AmenajareaTeritoriuluidincadruaparatului de specialitate al PrimaruluiOrașuluiSimeria, 

membrilorcomisieișiInstituțieiPrefectuluiJudețului Hunedoara. 

Simeria,  11 februarie 2021 

     INIȚIATOR, 

    Primar, BEDEA IULIUS-GELU  

 

               Avizat,  

         SECRETAR GENRAL,  

      jr. Todor Nicolae-Adrian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

  PRIMĂRIA ORAȘULUI  

 S I M E R I A       

Nr. 1.996 din 10.02.2021 

 

R E F E R A T    D E    A P R O B A R E 

 

 Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare, acordă, prin dispozițiile cuprinse la art.37, alin.3, Consiliului local 

competențe în ceea ce privește aprobarea, la propunerea primarului, a componenței nominale a 

Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism. 

 Așa cum rezultă din prevederile legislației în vigoare, comisia susamintită are rolul de a 

fundamenta, din punct de vedere tehnic, decizia structurii de specialitate din cadrul autorității 

locale, desemnată să emită avizul pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism. 

Conform art.37, alin.1^1 din Legea nr.350/2001, cu modificările și completările ulterioare, 

membrii comisiei sunt specialiști atestați din domeniul urbanismului, arhitecturii, monumentelor 

istorice, arheologiei, precum și din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri 

constructori, ingineri de rețele edilitare, transport. 

 În ședința ordinară din data de 14iulie 2016, Consiliul local al orașului Simeria a adoptat 

H.C.L. nr.65/2016 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului 

și Urbanism a orașului Simeria. 

 Urmare a modificărilor survenite în structura aparatului de specialitate al Primarului 

orașului Simeria, a Consiliului local al orașului Simeria, precum și a celor cu privire la 

reprezentanții desemnați de furnizorii de utilități urbane și de instituțiile descentralizate, constat 

că se impune actualizarea componenței comisiei respective și abrogarea H.C.L. nr.65/2016. 

 Astfel, în bazaadreselorînregistrate la PrimăriaOrașuluiSimeriasub nr.887/20.01.2021, 

nr.896/20.01.2021, nr.914/21.01.2021, nr.918/21.01.2021, nr.1066/25.01.2021, 

nr.1095/25.01.2021, nr.1396/29.01.2021, nr.2052/11.02.2021 nr.2070/11.02.2021, ca răspuns la 

solicitările adresate de către autoritățile administrației publice locale instituțiilor 

dindomeniulrețeleloredilitareșiarhitecturii, 

învedereadesemnăriireprezentanțiloracestoraîncadrulComisieiTehnice de 

AmenajareaTeritoriuluișiUrbanism a OrașuluiSimeria, 

precumșipebazaprevederilorcuprinseînnormelelegaleînvigoare, compartimentul de specialitate, 

prinReferatul de solicitare a inițieriiunuiproiect de hotărâre nr.1.359 din data de 28.01.2021, a 

formulat o propunereprivindcomponențanominală a comisiei respective. 

 Aceastăpropunere s-a constituitînanexa nr.1 la Proiectul de hotărâre nr.11/2021. 

 De asemenea, înintenția de a consolida 

cadrullegalnecesarpentruasigurareaprestăriiserviciilor de urbanismcătrepopulație, s-a 

constatatnecesitateaelaborăriiunuiRegulament de organizareșifuncționare al ComisieiTehnicede 

AmenajareaTeritoriuluișiUrbanism a OrașuluiSimeria, document structuratpe 8 capitole, care 

reglementeazăscopul, modul de constituireșiatribuțiileComisieitehnice, componențaacesteia, 

modalitatea de funcționareșiatribuțiilesecretaruluicomisiei, acestafăcândobiectulanexei nr.2 la 

proiectul de hotărâreinițiat. 



Menționez că la data intrării în vigoare a hotărârii Consiliului local al Orașului Simeria, 

prin care se aprobă noua componență a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și 

Urbanism a Orașului Simeria, se impune abrogarea H.C.L. nr.65/2016. 

Așa cum rezultă din dispozițiile art.129, alin.2, lit.,,d”, din O.U.G. nr.57/2019 

privindCoduladministrativ, cumodificărileșicompletărileulterioare consiliul local exercită 

atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local. În conformitate cu art.129, alin.7, lit.,,j” 

și lit.,,k”, din actul normativ citat mai sus, în exercitarea acestei categorii de atribuții, Consiliul 

local  asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes local privind conservarea, restaurarea și punerea în valoare a 

monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale  

și dezvoltarea urbană. 

Ținând cont de cele susmenționate, supun dezbaterii și adoptării de către Consiliul local 

al orașului Simeria proiectul de hotărâre privind aprobareacomponențeiComisieiTehnicede 

AmenajareaTeritoriuluișiUrbanism a OrașuluiSimeriași a Regulamentului de 

organizareșifuncționare al acesteia. 

         PRIMAR, 

BEDEA IULIUS-GELU 

 

 

 


