
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
. CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE
Privind constituirea Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea

Teritoriului, precum şi aprobarea "Regulamentului de organizare şi
func ionare al Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea

Teritoriului şi a procedurii de avizare şi aprobare a documenta iilor de
urbanism şi amenajarea teritoriului"

Văzând expunerea de motive a Primarului sectorului 1;
Analizând referatul de specialitate al Direc iei de' Urbanism ŞI

Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei sectorului 1;
Având în vedere art. 4 alin.I, lit."c", şi al art.37 (1) alin. 1 din Legea

nrA531 2001, privind autorizarea executării lucrărilor de construc ii şi unele
măsuri pentru realizarea locuin elor;

În baza art.37 din Legea nr.350/200 1 privind urbanismul şi
amenajarea teritoriului;

Având în vedere Ordinul' Ministrului Lucrărilor Publice;
Transporturilor şi Locuin ei nr.l1 07/01.08.2001, privind unele măsuri
speciale pentru avizarea şi aprobarea documenta iilor de amenajare a
teritoriului şi urbanism în municipiul Bucureşti;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului
. Bucureşti nr. 94/2001, privind aprobarea exercitării de către Consiliile
Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribu iilor stabilite prin art. 95 lit."c",teza 1;

 inând seama de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor art. 46 şi art.95 !it."c" teza I din Legea nr.
215/2001, privind administra ia publică locală;

Consiliul Local al Sectorului Ial Municipiului Bucureşti

HOTĂRĂşTE:

Art. I-Se constituie Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului (C.T.U.A.T.) de pe lângă Consiliul Local al Sectorului 1 şi
compartimentul specializat din cadrul Primăriei Sectorului 1.

Art. 2 - Se aprobă "Regulamentul de organizare şi func ionare al
Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi a procedurii de



/
avizare a documenta iilor de urbanism şi amenajarea teritoriului" cuprinse în
Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Membrii C.T.U.A.T. vor fi remunera i din fondurile
prevăzute în bugetul local.

Art. 4 - Componen a comisiei va fi stabilită pnn hotărâre a
Consiliul~i Local, la propunerea Primarului Sectorului 1.

Art. 5 - Serviciul Secretariat, compartimentul de specialitate din
cadul Primăriei Sectorului 1, membrii Comisiei vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedin ă Contrasemnează,
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 ANEXA 1

la H.C.L.S.1 nr, 43/27.09.2001

A. GENERALIT Ă  I

Art. 1 - Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
(denumită în continuare C.T.U.A.T.) este un organism consultativ cu
atribu ii de avizare şi consultan ă de specialitate

Art. 2 - C.T.U.A.T. func ionează pe lângă compartimentul
specializat din cadrul Primăriei Sectorului, în baza prezentului
Regulament, aprobat de Consiliul Local Sector 1.

Art. 3 - Durata activită ii C.T.U.A.T. se stabileşte la 12 luni de la
data constituirii acesteia.. În termenul de maxim 1 an de la data
constituirii C.T.U.A.T., activitatea acesteia urmează a fi evaluată de către
Consiliul Local al sectorului 1, care urmează a valida componen a
C.T.U.A.T. pentru perioada următoare.

B. ATRIBU II

Art. 4 - C.T.U.A.T. sprijină compartimentul specializat din cadrul
Primăriei Sectorului 1 în domeniul ei de activitate.

Art. 5 - C.T.U.A.T. analizează şi avizează documenta iile şi
reglementările de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ce urmează a fi
înaintate de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei
Sectorului 1 către Consiliul Local Sector 1 spre aprobare.



C. ORGANIZAREA

Art. 6 - C.T.U.A.T. este compusă din 5 membri permanen i şi doi
membri suplean i, specialişti în domeniul urbanismului şi al activită ii de
proiectare, numi i pe bază de "Curriculum Vitae" şi experien ă în
domeniu, atestată prin lucrări.

Salaria ii administra iei locale, sau centrale, cu excep ia celor ai
Primăriei Sectorului 1, pot avea cel mult doi reprezentan i în C.T.U.A.T.
cu condi ia de a nu avea o altă func ie retribuită de Primăria Sectorului 1.
Consilierii Consiliului' General al Municipiului Bucureşti sau ai
consiliilor locale de sector nu pot fi membri ai C.T.U.A.T.

Art. 7 - La şedin ele şi ac iunile C.T.U.A.T. pot fi invita i directori şi
şefi servicii din Primăria Sectorului 1, specialiştii Centrului de Proiectare
Urbană, reprezentan ii Oficiului Na ional de Cadastru, ai M.L.P.T.L., ai
Ministerului Culturii, consilieri locali. Pentru activită i deosebite pot fi
invita i şi al i specialişti, oameni de cultură, conducători de organiza ii
implica i în domeniu.

Art. 8 - Comisia este îndrumată de un preşedinte ales prin rota ie
dintre membrii acesteia. Alegerea se face de către C.T.U.A.T. prin vot
deschis, cu majoritate simplă. Mandatul preşedintelui este de 6 luni, după
care se reface alegerea. Activitatea de secretariat a comisiei se asigură de
către C.T.U.A.T. şi Arhitectul Şef al Sectorului 1 prin serviciile de
specialitate din subordine.

D. FUNC IONARE

Art. 9 - C.T.U.A.T. îşi desfăşoară activitatea prin şedin e programate
în func ie de materialul supus analizei, pe baza unui program, con inând
lista documenta iilor specifice propuse pentru analizare, semnată de
Arhitectul Şef al sectorului 1.

Art. 10 - Convocarea membrilor şi a invita ilor se face de către
C.T.U.A.T şi Arhitectul Şef, prin Serviciul Secretariat General.
Nominalizarea invitatilor se face de către C.T.U.A.T. şi Arhitectul Şef al,
Sectorului 1.
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Art. 11 - Deliberările sunt valabile când este întrunită majoritatea

simplă a membrilor C.T.U.A.T .. Adoptarea concluziilor rezultate din
.analiza documenta iilor se face prin vot deschis, fiind necesar acordul
majorită ii simple a membrilor prezen i.

Art. 12 - Fiecare documenta ie supusă avizării C.T.U.A.T va fi
înso ită de un referat prezentat de Arhitectul Şef, con inând punctul de
vedere al serviciilor de urbanism ..

Art. 13 - Documenta iile pot fi prezentate de către autorii lor, de
către Arhitectul Şef sau de către şefii serviciilor de urbanism şi autoriza ii
în construc ii, desemna i de către acesta prin dispozi ie scrisă.

Art. 14 - Membrii C.T.U.A.T. autori de documenta ii, nu participă la
votarea concluziilor legate de propriile lucrări.

Art. 15 - Con inutul deliberărilor va fi notat de către secretariatul
C.T.U.A.T. intr-un registru ce se păstrează de către compartimentul de,
specialitate din cadrul primăriei Sectorului 1. Con inutul acestui registru
poate fi consultat de către cei interesa i la sediul compartimentului de
specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 1, în baza unei programări
prealabile.

Art. 16 - Avizele tehnice ale C.T.U.A.T., cuprinzând punctul de
.vedere ale acesteia, vor fi înaintate Comisiei de Urbanism a Consiliului
local Sector 1 pentru avizare şi includere în proiectele de hotărâre.

E. DISPOZI II FINALE

Art. 17 - Consiliul Local al Sectorului 1, la propunerea Primarului
Sectorului 1, va putea aplica măsura revocării calită ii de membru al
C.T.U.A.T, fără o procedură prealabilă, pentru următoarele motive:
- absentarea repetată motivată sau nemotivată (mai mult de două

'şedin e consecutive), care face imposibilă realizarea cvorumului
(Capitolul D, art.ll) şi blochează func ionarea Comisiei;

- avizarea favorabilă a unor documenta ii fără respectarea
regulamentelor de urbanism şi a legisla iei specifice;
nerespectarea deciziilor administra iei locale şi a legilor  ării;
ineficientă manifestată în cadrul şedin elor Comisiei.,
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Art. 18 - Primăria Sectorului 1 prin compartimentul de specialitate
din cadrul P.S.1 şi Serviciul Resurse Umane, urmează a înfiin a un
serviciu de analiză documenta ii şi reglementări urbanistice ce urmează a
pregăti şi instrumenta documenta iile de urbanism (pUZ, PUD) pentru
avizare a lor ulterioară de către Arhitectul Şef.şi C.T.U.A.T. În acest sens
urmează a se face propunerea de modificare în consecin ă a
Organigramei Primăriei Sectorului 1. Modificarea Organigramei se va
adopta prin hotărâre de consiliu.

Art. 19 - Regulamentul de organizare şi func ionare al C.T.U.A.T.
poate fi modificat la propunerea Consiliului Local al Sectorului 1; a
Arhitectului Şef sau a Primarului sectorului 1, cu aprobarea Consiliului
Local Sector 1.
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II. PROCEDURA PRIVIND AVIZAREA ŞI APROBAREA
DOCUMENT A II LOR DE URBANISM ŞI AMENAJAREA

TERITORIULUI DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL
SECTORULUI 1

1. - Documenta iile de urbanism şi amenajarea teritoriului înaintate spre
aprobare Consiliului Local, care corespund prevederilor legale, vor fi
analizate şi avizate de Arhitectul Şef în termen de 20 zile. Lucrările
avizate se prezintă Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului constituită conform art. 1 din prezenta hotărâre.

2. - Prin grija Arhitectului Şef, documenta iile avizate de C.T.U.A.T. vor fi
înaintate în termen de 15 zile, înso ite de un proiect de hotărâre, spre
avizare Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Sector 1. Proiectul de
hotărâre va fi înso it de avizul motivat al Arhitectului Şef. Pentru
documenta iile ce necesită, conform legii, avize M.L.P.T.L., Ministerul
Culturii şi altele, Arhitectul Şef va solicita ini iatorului ob inerea
acestora, înainte de promovarea proiectului de hotărâre în Comisia de
Urbanism a Consiliului Local Sector 1.

3. - După caz, Comisia de Urbanism a Consiliului Local Sector 1 poate
solicita avizarea proiectelor de hotărâre şi de către alte comisii de
specialitate ale Consiliului Local Sector 1.

4. - Pentru fundamentarea tehnlcă necesara unor proiecte da hotărarl care
au ca obiect aprobarea unor documenta ii de urbanism şi amenajarea
teritoriului de o complexitate deosebită (PUG, PUZ), Consiliul Local
Sector 1 poate consulta C.T. U.A.T., completată după caz şi cu al i exper i
în domeniu, convoca i Într-o şedin ă comună.

5. Compartimentul de specialitate din cadrul compartimentului de
specialitate din cadrul P.S.l. va transmite solicitantului avizul tehnic al
Arhitectului Şef şi cel al Comisiei de Urbanism a Consiliului Local
Sector 1, în termen de maxim 10 zile de la avizarea documenta iei de
către Comisia de Urbanism a Consiliului Local al Sectorului 1.

6. - Documentatiile de urbanism şi amenajarea teritoriului privind terenuri
de importan ă deosebită şi/sau pentru investi ii reprezentative, cu grad
ridicat de complexitate, vor putea include posibilitatea instituirii unui
concurs pentru proiectarea acestora, organizarea concursului revenind
Primăriei Sectorului 1.
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